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RAPORT COMUN

La Propunerea legislativă pentru completarea art.lO din Legea nr.372/2005 privind performanţa
energetică a clădirilor

în conformitate cu prevederile art.70 şi art.77 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale şi Comisia 
pentru administraţie publică prin adresa nr. L301/2022, au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului, 
în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra Propunerii legislative pentru completarea art.lO 
din Legea nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, iniţiată de către: Alexe Florin- 
Alexandru - deputat PNL; Bota Călin-Ioan - deputat PNL; Fâgărăşian Valentin-Ilie - deputat PNL; Leoreanu 
Laurenţiu-Dan - deputat PNL; Marşalic Jaro Norbert - deputat PNL; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL; 
Roşea Mircea - deputat PNL; Rujan Dumitru - deputat PNL; Ştirbu Gigel-Sorinel - deputat PNL; Stoica Ştefan- 
Bucur - deputat PNL.

Dezbaterile asupra propunerii legislative au avut Ioc în şedinţe separate în data de 14 şi 20 iunie 2022.
în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, la dezbateri au participat reprezentanţii Ministerului Mediului şi Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Propunerea legislativă are ca obiect completarea cu un nou alineat a art. 10 din Legea nr. 372/2005 
privind performanţa energetică a clădirilor, republicată şi vizează instalarea sistemelor alternative de producere 
a energiei în cazul clădirilor nerezidenţiale noi care va deveni obligatorie, acolo unde condiţiile tehnice şi de 
mediu permit acest lucru.

Având în vedere faptul că producerea energiei reprezintă principalul poluator la nivel global, aceasta 
va însemna încă un pas în direcţia atingerii ţintelor de mediu pentru ţara noastră.

Utilizarea surselor regenerabile de energie reprezintă alternative la cea a combustibililor fosili, 
contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie şi la reducerea 
dependenţei de pieţele de petrol şi gaze,

în concret, se instituie ca pentru clădirile/ansamblurile de clădiri noi nerezidenţiale, obţinerea 
certificatului de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice competente, necesar autorizaţiei de 
construire pentru executarea lucrărilor de construcţii, va cuprinde o documentaţie tehnică pentru instalarea 
obligatorie a unui sistem alternativ de producere a energiei electrice din surse regenerabile care să producă 
minim 30% din consumul propriu total.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri sub nr. 485 din 03 mai 2022, 
propunerea legislativă.

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil, cu propuneri sub nr. 2161 din 12 aprilie 2022, 
propunerea legislativă.

Consiliul Concurenţei a emis adresa nr. RG/4949 din 13.05.2022 prin care a reţinut că nu priveşte 
aspecte de compatibilitate a ajutorului de stat sau problematicii din domeniul concurenţei.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a emis adresa nr. 54075 din 02 mai 
2022, prin care nu susţine adoptarea propunerii legislative.

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România a emis adresa nr. 1810 din 14 aprilie 2022 
prin care a reţinut că propunerea legislativă contravine Deciziei nr. 139/2019, pronunţată de Curtea 
Constituţională.
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Ordinul Arhitecţilor din România a emis punct de vedere, cu observaţii şi recomandări sub nr. 716 
din 16 mai 2022

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a emis adresa nr. 8711 din 13 mai
2022, fără observaţii.

Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor prin adresa nr. 10305/ BT/12.05.2022 susţine, cu observaţii 
şi propuneri, propunerea legislativă.

Membrii celor doua comisii au analizat propunerea legislativă, punctele de vedere exprimate, avizele 
primite şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte raport comun de respingere.

Faţă de cele prezentate. Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale şi Comisia 
pentru administraţie publică supun Plenului Senatului pentru dezbatere şi adoptare raportul comun de 
respingere şi propunerea legislativă.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare 
şi urmează a fi supusă votului în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7) pct. 1 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Senatul este prima Cameră 
sesizată.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE
Senator I^rply Zsol

Senator Istvân-^rânt ANTAL

Kt
SECRETAR,

Senator Cornel-Cristian RESMERIŢăI
SECRETAR,

Senator POPA Măricel
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