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I PRIM MINISTRU

Domnule pre$edinte,
A

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constitutie §i in 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvemul Rom&iiei formuleaza urmatorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Ordonanfei de 

Urgenfd a Guvernului nr. 18/2009 privind cre^terea performanfei 

energetice a blocurilor de locuinte, ini^iata de domnul deputat AUR 

George - Nicolae Simion si domnul senator AUR Claudiu - Richard Tarziu 

impreuna cu un grup de parlamentari AUR (Bp. 579/2021).

I. Principalele reglementari

Ini^iativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanfei de Urgentd a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea 

performantei energetice a blocurilor de locuinfe, cu modificdrile ^i 

completdrile ulterioare, in sensul creMi posibilita^ii ca autoritatile publice 

locale sa poata prelua o parte din cota de contributie a asociatiei de 

proprietari la finantarea lucrarilor de interven^ie prevazute la art. 4 din 

actul normativ mentionat.
Astfel, initiatorii propun stabilirea unui procent minim de 60% alocat 

din bugetul de stat pentru finan(area executarii lucrarilor men^ionate mai 

sus, iar restul de 40% sa se asigure ca procent maxim, alocat doar din 

bugetele locale §i/sau din alte surse legal constituite.
De asemenea, in cazul in care fondurile autoritalilor publice locale 

sunt insuficiente pentru acoperirea cotelor care le revin, asocialiile de 

proprietari vor contribui cu 0 cota ce nu va depa§i 1% din valoarea 

executarii lucrarilor de intervenlie prevazute la art. 4.
Totodata, initiatorii propun ca recuperarea sumelor avansate in contul 

cotei asocialiei de proprietari din bugetele locale pentru finantarea



cheltuielilor aferente executarii lucrarilor de interven^ie sa nu se mai 

realizeze in situatia in care autoritatile administra^iei publice locale aproba 

prin hot^are a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor locale ale 

sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, preluarea unei parti din 

aceasta cota.

II. Observatii

1. Precizam ca Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i 
Administratiei (MDLPA) are calitatea de Autoritate de Management atat 

pentru Programul Operational Regional 2007-2013, cat §i pentru 

Programul Operafional Regional 2014-2020 (AMPOR), programe 

finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionald (FEDK) si din 

fonduri naiionale (buget de stat §i bugete locale).
In cadrul celor doua programe operationale au fost lansate apeluri de 

proiecte prin POR 2007-2013, DMI 1.2. „Sprijinirea investitiilor in 

eflcienta energeticd a blocurilor de locuinfe”, respectiv POR 2014-2021, 
Axa 3, Prioritatea de investifie 3.1, Operatiunea A - Clddiri rezidenfiale, 
pentru toate cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei, in prezent 

nemaifiind niciun apel de proiecte deschis, proiectele fiind fie fmalizate, 
fie aflate in perioada de durabilitate sau de implementare, fie afiate in 

contractare (ex. apelul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C).
De asemenea, criteriile de eligibilitate §i selec^ie, precum §i regulile 

financiare care vizeaza programele operafionale se stabilesc prin Ghidul 

Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor aplicabile 

apelurilor de proiecte, in concordan^a cu Ghidul general de accesare a 

fondurilor (in cadrul POR 2014-2020), §i cu prevederile documentelor de 

programare aprobate de Comisia Europeana §i cu cerintele regulamentelor 

comunitare aferente politicii de coeziime.
Comitetele de Monitorizare ale POR 2007-2013 §i POR 2014-2020 

au aprobat metodologiile §i criteriile de eligibilitate §i evaluare tehnica §i 
fmanciara a proiectelor.

Precizam ca modificarile propuse la Art. II din prezenta propunere 

legislative, potrivit carora „Prevederile prezentei legi se aplicd 

programelor operafionale §i programelor administrafiilor publice locale 

pentru finanfarea din bugetele locale a lucrdrilor de intervenfie pentru 

cre§terea performantei energetice a blocurilor de locuinfe §i/sau a 

clddirilor rezidenfiale, locuin{elor unifamiliale, inclusiv locuin{elor



sociale, cladiri pentru care anterior adoptdrii prezentei legi au fast initiate 

ori finalizate mdsurile de cre§tere a perfarmantei energetice prevdzute de 

Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr. 18/2009 privind cre§terea 

perfarmantei energetice a blocurilor de locuinfe, cu modificdrile §i 
completdrile ulterioare”, afecteaza criteriile de eligibilitate stabilite in 

ghidurile specifice, cu impact asupra mecanismului fmanciar aplicabil 

FOR 2014 - 2020, PI 3.1, Operafiunea A, in baza carora au fost §i urmeaza 

a fi incheiate contracte de fmantare.
Unul dintre criteriile de eligibilitate aplicabil acestor apeluri de 

proiecte in cadrul POR 2014-2020., aprobat §i prin Decizia Comitetului de 

Monitorizare a POR 2014-2020 este ca asocia^ia/asociatiile de proprietari 

din bloc sa asigure contributia la proiect.
Astfel, semnalam faptul ca modificarea Ordonantei de urgenfa a 

Guvernului nr. 18/2009 nu poate fi facuta in sensul afectarii indeplinirii 

criteriilor de eligibilitate §i a respectarii mecanismelor financiare aferente 

POR 2007-2013 ?i POR 2014-2020 pentru DM 1.2., respectiv PI 3.1, 
Operafiunea A, care trebuie respectate de catre solicitant incepand cu data 

depunerii cererii de fmantare, pe tot parcursul procesului de evaluare, 
selec^ie §i contractare, precum §i pe perioada de durabilitate a contractelor 

de fman^are, in condi^iile stipulate de acestea.
Regulile financiare sunt specifice programului operational §i nu se 

pot amenda prin modificarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului 

nr. 18/2009.
De asemenea, toate contracted de fman^are sunt incheiate pe baza 

procedurilor de accesare a fondurilor §i a regulilor fmanciare aplicabile 

apelurilor de proiecte pentru stabilirea contributiei financiare a 

solicitantului (cheltuieli eligibile §i neeligibile), a ratelor de co-fmanjare 

aplicabile pentru cheltuielile eligibile asigurate de solicitant, a modalitatii 

de stabilire a contributiei asociatiei/asociatiilor de proprietari din bloc 

(cheltuieli eligibile §i neeligibile), cu diferentiere de abordare in ceea ce 

prive^te incadrarea in categoria cheltuielilor eligibile sau neeligibile §i 
nivelul (%) suportat de proprietari, in functie de destinatia apartamentelor 

(ex. locuinta sau spafii comerciale) §i de tipul de proprietate (ex. persoana 

fizica sau persoana juridica), abordare stabilita pentru a nu se finanta 

proiectele care intra sub incidenta ajutorului de stat sau in cadrul carora 

sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat.
Mai mult, Ordonanta de urgenfd a Guvernului nr. 18/2009 prevede 

la art. 13^ urmatoarele: ,,(1) Prin excepfie de la prevederile art. 12 §i 13, 
finanfarea unor activitdfi/lucrdri de intervenfie pentru cresterea



performanfei energetice a blocurilor de locuinfe se poate asigura din 

fondurile structurale §i de coeziune ale Uniunii Europene, in conformitate 

cu regulamentele §i procedurile de accesare a acestor fonduri §i in 

condifiile stabilite prin documentele procedurale speciflce implementdrii 

programelor operafionale prin care se asigurd finanfarea unor astfel de 

intervenfii, dupd cum urmeazd (2) Cota de contribufie proprie a 

autoritdfilor administrafiei publice locale se stabile§te pe baza 

documentelor procedurale specifice implementdrii programelor 

operafionale ^i se aprobd prin hotdrdre a consiliilor locale, respectiv ale 

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure§ti, dupd caz. (3) 

Autoritatea publicd locald aduce la cuno§tin(a asociatiei de proprietari 

posibilitatea finan^drii activitdfilor/lucrdrilor in conditiile prevdzute la 

alin. (1) §i (2), criteriile de acces la acest program definanfare, precum §i 
cota de contribute ce revine asociatiei de proprietari, astfel cum acestea 

sunt prevdzute in documentele procedurale specifice implementdrii 

programelor operafionale. (4) Pentru a putea accede la acest program de 

finantare, hotdrdrile asociafiei de proprietari de a mandata autoritatea 

publicd locald in vederea realizdrii activUdfilor lucrdrilor de intervenfie 

prevdzute la alin. (1), precum §i cu privire la cota contributiei fiecdrui 

proprietar la fondul de reparafti trebuie luate cu votul majoritdtii 

membrilor asociatiei de proprietari
De asemenea, precizam ca programele operationale au avut in vedere 

au reglementat in cadrul ghidurilor specifice posibilitatea acordarii unor 

facilita^i de natura sociala.
Totodata, mentionam ca art. 14 alin. (8) §i alin. (8^ din Ordonanta 

de urgenfd a Guvernului nr. 18/2009, prevede facilitati acordate unor 

categorii de proprietari cu privire la asigurarea cotei de contribulie aferente 

realizarii lucrarilor de intervenlie pentru cre§terea performanlei energetice 

a blocurilor de locuinle.
Prin urmare, consider^ ca nu exista o discriminare a beneficiarilor 

POR 2007-2013 sau POR 2014-2020, deoarece ambele programe 

operationale au fost elaborate in concordan^a cu prevederile 

regulamentelor europene §i a normelor nationale relevante perioadei de 

programare aferente.
De asemenea, cele doua programe operalionale au vizat perioade de 

timp diferite, astfel incat nu au existat, in acela^i timp, apeluri de proiecte 

dedicate cre§terii performantei energetice a cladirilor rezidentiale cu 

conditii diferite pentru solicitanlii de finantare sau pentru asociatiile de 

proprietari.



Men|ionam ca depunerea cererilor de fmantare in cadrul FOR 2007 - 

2013, respectiv FOR 2014 - 2020, pentru apelurile de proiecte ce vizeaza 

eficienta energetica a blocurilor de locuinte, s-a facut Jn baza unui contract 

semnat intre unitatile administrativ-teritoriale din mediul urban, sectoarele 

municipiului Bucure§ti asocia|ia/asociatiile de proprietari.
Astfel, autorita^ile administratiei publice au posibilitatea acordarii 

ajutoarelor de natura sociala, in baza legislatiei in vigoare la data depunerii 

cererii de finantare privind subventionarea costurilor cu lucrarile de 

eficien^a energetica a blocurilor de locuinte, FOR contribuind inclusiv la 

cre§terea eficien^ei energetice a blocurilor de locuinfe detinute majoritar de 

categoriile de proprietari persoane fizice care indeplinesc condi^iile privind 

acordarea ajutorului social, contribuind astfel la reducerea decalajelor intre 

asociatiile de proprietari.
In plus, apreciem ca modificSrile propuse de initiator! prin prezenta 

initiativa legislativa sunt discriminatorii, f&*a asigurarea unui tratament 

egal atat pentru proprietarii/asociatiile de proprietari care au platit deja 

total sau partial cota de contributie, cat si pentru potential!! solicitan^i de 

fmantare/proprietari/asocialii de proprietari care ar fi putut depune cereri 

in cadrul apelurilor de proiecte lansate prin FOR 2004-2020 daca ar fi 

beneficiat de astfel de facilitali,
Totodata, propunerile cuprinse in Expunerea de motive ar fi trebuit sa 

^ina cont §i de faptul ca in Constitu{ia Romdniei, republicatd, este prevazut 

ca „legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau 

contravenfionale max favorabile
A

In acest sens, aratam ca principiul neretroactivitatii legii civile este 

regula juridica potrivit careia o lege se aplica numai situatiilor ivite dupa 

intrarea ei in vigoare, nu §i situatiilor anterioare acestei date. Noua lege nu 

poate afecta situatiile juridice defmitiv formate (constituite, modificate sau 

stinse) §i nici efectele produse de acestea inainte de intrarea sa in vigoare.
Mentionam ca Art. II din inifiativa legislativa ar fi trebuit sa cuprinda 

dispozitii ce vizeaza exercitiul fmanciar 2021-2027, dupa cum urmeaza: 

„Frevederile prezentei legi se aplicd programelor operafionale incepdnd 

cu exercifiul financiar 2021-2027 programelor administrafiilor publice 

locale pentru finantarea din bugetele locale a lucrdrilor de intervenfie 

pentru cre§terea performantei energetice a blocurilor de locuinte §i/sau a 

clddirilor rezidentiale, locuintelor unifamiliale, inclusiv locuinfelor 

sociale, clddiri pentru care sunt prevdzute mdsuri de cre§tere a 

performanfei energetice prevdzute de Ordonanfa de urgenfd a Guvernului



nr. 18/2009 privind cre§terea performantei energetice a blocurilor de 

locuinfe, cu modificdrile §i completdrile ulterioare”.

2. Precizam ca Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 18/2009 

reprezinta o masura de implementare a Directivei 2010/31/UE privind 

performanta energeticd a clddirilor, act legislativ european care urmare§te 

imbunatatirea perfomantei energetice a cladirilor m cadrul Uniunii 

Europene, tinand eont de conditiile climatice din exterior §i de conditiile 

locale, precum §i de cerin^ele legate de climatul interior §i de raportul cost- 

eficienta. Actul normativ a fost notificat in acest sens Comisiei Europene.
Astfel, art. 10 alin. (1) din actul legislativ UE mentionat, prevede ca 

statele membre iau masurile necesare pentru a determina cele mai 

relevante instrumente pentru cre§terea performantei energetiee a clMirilor 

§i in scopul tranzi^iei catre clMiri al caror consum de energie este aproape 

egal cu zero.
De asemenea art. 10 alin. (7) din acela^i act legislativ UE, reprezinta 

temeiul juridic de drept european pentru ca statele membre UE sa ofere 

stimulente pentru cladirile noi, lucrarile de renovare sau elementele 

cladirilor care depa§esc nivelurile optime din punctul de vedere al 
costurilor.

Masurile concrete de implementare a acestor dispozi^ii se afla in 

marja na^ionala a statelor membre,
A

In acest sens, mentionam art. 13 alin. (1) din Ordonanfa de urgenfd a 

Guvernului nr, 18/2009, care prevede ca schema de contributie este 

asigurata in procent de 60% din bugetul Ministerului DezvolMi, 
Lucrarilor Publice §i Administra|iei ?i 40% din bugetul administratiei 

locale §i/sau din alte surse legal constituite, precum §i din fondul de 

reparatii al asociatiilor de proprietari §i/sau din alte surse legal constituite.
Cu titlu general, mentionam ca evaluarea finala a compatibilitatii 

normelor interne cu dreptul UE revine exclusiv Cuitii de Justitie a Uniunii 

Europene institutia UE care asigura respectarea dreptului in interpretarea §i 
aplicarea tratatelor (art. 19 alin. (1) TUE).

3. Referitor la art. I pet. 1 din ini|iativa legislative (art. 13 alin. (3)), 
apreciem ca nu este clara ipoteza avuta in vedere, dat fiind ca potrivit 

alin. (2) al aceluia§i articol, autorita(ile administratiei publice locale sunt 

cele care hotarasc limita contributiei de la bugetul local, astfel ca nu se 

poate deduce in ce situatie se poate constata ca fondurile sunt insuficiente 

pentru acoperirea cotei respective.



De asemenea, pentru claritatea textului, apreciem ca acesta ar fi 

trebuit sa faca referire la asociatiile de proprietari care s-au inscris in 

programul local, eventual prin trimiterea la art. 10 din Ordonanfa de 

urgentd a Guvernului nr. 18/2009 sau la alt text care sa circumstantieze 

sensul acestei sintagme.
A

In ceea ce prive^te art. II din initiativa legislativa, mentionam:
“ era necesar sa se motiveze enumerarea tipurilor de cladiri, de§i 

art. 4 din Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 18/2009 se refera la 

blocurile de locuinte;
- nu se deduce cum ar putea fi aplicate normele in varianta propusa 

prin prezenta propunere legislativa unor lucrari deja finalizate la data 

intrarii in vigoare a acestei initiative;
- din punct de vedere al terminologiei utilizate, potrivit art. 37 

alin. (1) din Legea nr. 24/2000^, „In limbajul normativ acelea§i notiuni se 

exprimd numai prin aceia§i termenV’\ astfel, era necesar sa se aiba in 

vedere folosirea expresiei ,,programe locale, utilizatd si in Ordonanfa de 

urgenfd a Guvernului nr. 18/2009 §i nu a sintagmei ,,programele 

administrafiei publice locaW\
- era necesara formularea textului prin referirea la data intrarii in 

vigoare a prezentei legi, moment de la care aceasta produce efecte juridice;
- se impunea analizarea necesitatii inserarii unor norme tranzitorii^ 

referitoare la situatii in curs de desfa§urare, determinate de modalitatea in 

care se fman^eaza in prezent lucrarile de intervenfie vizate de text.

4. Apreciem ca aplicarea prevederilor initiativei legislative ar putea
conduce la un impact negativ asupra bugetului consolidat.

In acest context, men|ionam ca Guvemul are obligatia de a conduce
politica fiscal-bugetara in mod prudent pentru a gestiona resursele,
obligatiile bugetare si riscurile fiscale, iar adoptarea initiativei legislative
ar influenza negativ finta de deficit bugetar asumata in anul 2022 din PIB,
stabilitatea macroeconomica §i ratingul de fara in relatia cu organismele
financiare intemationale.»

^ ...privind normele de tehnicd legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile ^i 
completdrile ulterioare.
^ Conform art. 26 din Legea nr. 24/2000, „Proiectul de act normativ trebuie sd cuprindd solufii legislative pentru 
situajii tranzitorii, in cazul in care prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau situatii juridice ndscute sub 
vechea reglementare, dar care nu §i-au produs in intregime efectele pdnd la data intrdrii in vigoare a noii 
reglementari. De asemenea, proiectul trebuie sd cuprindd, dacd este cazul, mdsuri legislative privind solufionarea 
conflictului intre acte normative de categorii diferite, cu respectareaprincipiului ierarhiei actelor normative. ”



5. Totodata, mentionam ca Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 

Administratiei a elaborat un proiect de act normativ ce vizeaza 

modificarea §i completarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului 

nr, 18/2009j publicat in data de 07.01.2022, pe site-ul ministerului, in 

consultare publica.
Prin acest proiect se propune finan{area integrals a lucrarilor de 

interventie/activita^ilor pentru cre§terea performan|:ei energetice a 

blocurilor de locuinte, din fondurile aferente Planului Nafional de 

Redresare §i Rezilienfd, in condi^iile stabilite prin documentele 

procedural specifice implementarii acestuia.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele men^ionate, Guvernul nu sustine 

adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima,

CIUCA

Domnului senator Florin-Vasile CITU 

Pre^edintele Senatului
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