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PUNCTE DE VEDEREt>9-dBp
referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (b579/15.12.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

(b579/î5.12.2021).

în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 4.01.2022, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

> reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de 

act normativ, cu următoarea observaţie:

• cota de contribuţie a asociaţiilor de proprietari sau a proprietarilor imobilelor ce 

urmează a fi incluse în programul de eficientizare termică se impune a rămâne la latitudinea 

fiecărei unităţi administrative în parte, în funcţie de resursele avute la dispoziţie;

reprezentanţii părţii sindicale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

neguvemamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:
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• deşi, aparent, iniţiativa ar uşura povara asupra consumatorului în ceea ce priveşte 

efectuarea lucrărilor de eficienţă energetică, aceasta riscă să blocheze în multe municipalităţi 
întregul proces.

Iniţiativa caută să reducă contribuţia asociaţiilor de locatari la maximum 1% din valoarea 

lucrărilor de eficienţă energetică, indiferent de situaţia financiară a membrilor asociaţiilor de 

locatari, indiferent de situaţia financiară a municipalităţilor şi indiferent de sursele de finanţare 

pentru respectivele lucrări. Există cazuri, frecvente, în care primăria nu poate acoperi 

contribuţia, însă asociaţia ar putea totuşi să contribuie, iar cel mai mare procent să fie acoperit 
din fonduri europene.

Buna practică internaţională spune că, pentru a cointeresa proprietarii şi a stimula 

comportamente responsabile în ceea ce priveşte folosirea energiei, trebuie ca proprietarii să 

aibă şi o contribuţie financiară care să nu fie complet nesemnificativă. De la caz la caz, în 

funcţie de veniturile individuale ale proprietarilor, această contribuţie ar putea fi ajustată, cum 

diferenţiază în practică şi actualele programe operaţionale. Ţintele de renovare din actualele 

legi şi strategii energetice, plus cele preconizate prin Pachetul Fit for 55, sunt imposibil de atins 

doar din surse publice (în condiţii de deficit bugetar masiv în 2022) şi o propunere precum cea 

de faţă ar bloca dezvoltarea oricăror surse de finanţare privată.
A

In prezent, ministerele din Romania şi BERD lucrează la definitivarea cadrului legislativ 

pentru contractul de performanţă energetică, prin care lucrările de eficienţă energetică să fie 

susţinute financiar din viitoarele economii de energie rezultate în urma lucrărilor - până la 

amortizarea costurilor, parte din economii intră direct în buzimarul consumatorului, parte se 

duc pentru a acoperi, eşalonat în timp, costurile cu renovarea.

Propunerea legislativă ar împiedica dezvoltarea unui astfel de instrument, singurul 

sustenabil pentru a atinge cotele de renovare propuse în prezent şi cele anticipate în viitor. în 

acelaşi timp, menţinerea unei contribuţii obligatorii din partea asociaţiei de proprietari trebuie 

să aibă în vedere proprietarii definiţi drept consumatori vulnerabili după criterii de venit, vârstă 

sau sănătate, conform legii consumatorului vulnerabil, astfel încât aceştia, dacă se află în 

imposibilitatea de a contribui, să poată fi scutiţi de la plată.

Acest principiu este în concordanţă cu angajamentele exprimate de Comisia Europeană 

odată cu lansarea Rennovation Wave si Fit for 55 de a identifica mecanismele necesare prin 

care costurile pe care le presupun proiectele de de renovare şi reabilitare termică a fondului de 

locuinţe să nu creeze o povară financiară şi mai mare asupra cetăţenilor aflaţi în situaţii de 

wlnerabilitate. ^ ----- ----------------- ^— -------—

Preşedinte, 

Bogdan SIMIO^
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