
Parlamentul României
Camera Deputaţilor

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,         
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU            Nr.26/1263/12.11.2001

 ECOLOGIC

Către
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat Raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea
economisirii energiei termice , trimis comisiei noastre cu adresa nr.20 din 3 februarie  2000, în
vederea dezbaterii şi avizării în fond.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere solicitarea Biroului Permanent al
Camerei Deputaţilor de reexaminare a proiectului de lege şi a raportului înaintat cu adresa
nr.1263/XVIII/6 din 25 mai 2000 precum şi avizele favorabile ale:

-  Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi cu nr. 20 din 23 februarie2000;
-  Consiliului Legislativ cu nr.105 din 26 ianuarie  2000;
- Punctul de vedere al actualului Guvern exprimat prin adresa nr.327/MRP din 2
februarie 2001.

La dezbaterile din şedinţa comisiei au participat şi reprezentanţi ai Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

În raport cu obiectul şi conţinutul său proiectul de lege se încadrează în categoria
legilor ordinare.

       

 PRESEDINTE,     
      SECRETAR,
IOAN OLTEAN

    ION FLORESCU
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,            
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU             Nr.26/ 1263/12.11.2001

    ECOLOGIC

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000

privind  reabilitarea termică a fondului construit existent şi  stimularea economisirii energiei termice.

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului
construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, în şedinţa din 31 octombrie 2001, comisia propune ca proiectul de lege sus-amintit
să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articol iniţial
(Textul proiectului de lege

şi al ordonanţei)

Amendamentul propus
Text adoptat de comisie

Motivare

 1
Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa

Guvernului nr.29 din 30 ianuarie 2000 privind
reabilitarea  termică a fondului construit existent şi
stimularea economisirii energiei termice,
adoptată în temeiul art. 1 lit.G pct.2 din Legea

Articolul unic va avea următorul cuprins:
Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa

Guvernului nr.29 din 30 ianuarie 2000 privind
reabilitarea  termică a fondului construit existent şi
stimularea economisirii energiei termice, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.41

Reformularea textului articolului
unic a fost determinată de
modificările şi completările
aduse articolelor din cuprisul
ordonanţei precum şi de
respectarea normelor de tehnică
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nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanţe şi publicată în Monitorul
Oficial,  Partea I, nr.41 din 31 ianuarie 2000.

din 31 ianuarie 2000,   cu următoarele
modificări şi completări:

legislativă.

 2 Art.1. � Prezenta ordonanţă instituie cadrul
legal pentru reabilitarea şi modernizarea termică a
clădirilor şi instalţiilor aferente, cu scopul de a
îmbunătăţi condiţiile de igienă şi confort termic
interior şi de a reduce pierderile de căldură,
consumurile energetice şi de combustibil,
costurile de întreţinere pentru încălzire şi
alimentare cu apă caldă de consum, precum şi de
reducere a emisiilor poluante generate de
producerea , transportul şi consumul de energie.

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
Art.1. - Prezenta ordonanţă instituie cadrul

legal pentru reabilitarea şi modernizarea termică a
clădirilor şi instalţiilor aferente, cu scopul de a
îmbunătăţi condiţiile de igienă şi confort termic şi
de a reduce pierderile de căldură, consumurile
energetice, costurile de întreţinere pentru încălzire
şi alimentare cu apă caldă menajeră, precum şi de
reducere a emisiilor poluante generate de
producerea , transportul şi consumul de energie.   

Îmbunătăţire redacţională.

3 Art.4. � Activitatea de reabilitare şi
modernizare termică a clădirilor urmăreşte
îmbunătăţirea performanţelor de izolare termică a
elementelor de construcţie care delimitează de
exterior spaţiile interioare încălzite, precum şi
creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor
interioare de încălzire şi de alimentare cu apă
caldă de consum , a centralelor termice, punctelor
termice şi reţelelor de distribuţie a agentului
termic şi a apei calde de consum, care se găsesc în
interiorul clădirilor sau adiacente acestora.

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
Art.4. � Activitatea de reabilitare şi

modernizare termică a clădirilor urmăreşte
îmbunătăţirea performanţelor de izolare termică a
elementelor de construcţie care delimitează de
exterior spaţiile interioare încălzite, precum şi
creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor
interioare de încălzire şi de alimentare cu apă
caldă menajeră , a centralelor termice, punctelor
termice şi reţelelor de distribuţie a agentului
termic şi a apei calde menajere, care se găsesc în
interiorul clădirilor sau adiacente acestora.

Îmbunătăţire redacţională prin
introducerea în text a termenilor
de specialitate utilizaţi în
domeniu..

4
Art.6. � (1) În baza politicii energetice a

statului, Guvernul va adopta anual programe

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
Art.6. � (1) În baza politicii energetice a

statului, Guvernul va adopta anual programe
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naţionale de reabilitare şi modernizare termică a
clădirilor şi instalaţiilor aferente.

(2) Pentru fundamentarea programelor de
reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi a
instalaţiilor aferente sunt necesare următoarele
măsuri:

a) elaborarea de studii pentru stabilirea
ordinii de prioritate a măsurilor de
reabilitare termică;

b) elaborarea de studii de fundamentare
pentru stabilirea gradului de protecţie
termică a clădirilor, a necesarului de
materiale şi echipamente şi a fondurilor
pentru proiectarea şi executarea
lucrărilor;

c) revizuirea şi actualizarea
reglementărilor tehnice referitoare la
proiectarea şi executarea protecţiei
termice a clădirilor şi a instalaţiilor
aferente şi stabilirea criteriilor de
optimizare a acesteia;

d) elaborarea de proiecte directoare şi
soluţii - cadru pentru reabilitarea şi
modernizarea  clădirilor şi a
instalaţiilor aferente;

e) elaborarea  de studii în vederea
stabilirii costului real al căldurii pentru
încălzire şi alimentare cu apă caldă de
consum.

naţionale de reabilitare şi modernizare termică a
clădirilor şi instalaţiilor aferente, la propunerea
ministerelor  interesate.

(2) Pentru fundamentarea programelor de
reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi a
instalaţiilor aferente sunt necesare următoarele
măsuri:

a) elaborarea de studii pentru stabilirea
ordinii de prioritate a măsurilor de
reabilitare termică;

b) elaborarea de studii de fundamentare
pentru stabilirea gradului de protecţie
termică a clădirilor, a necesarului de
materiale şi echipamente şi a fondurilor
pentru proiectarea şi executarea
lucrărilor;

c) revizuirea şi actualizarea
reglementărilor tehnice referitoare la
proiectarea şi executarea protecţiei
termice a clădirilor şi a instalaţiilor
aferente şi stabilirea criteriilor de
optimizare a acesteia;

d) elaborarea de proiecte directoare şi
soluţii - cadru pentru reabilitarea şi
modernizarea  clădirilor şi a
instalaţiilor aferente;

e) elaborarea  de studii în vederea
stabilirii costului real al căldurii pentru
încălzire şi alimentare cu apă caldă
menajeră..

f) elaborarea de standarde naţionale de
eficienţă energetică pentru clădiri.

Completare necesară.

Introducerea unor termeni de
specialitate utilizaţi în domeniu
şi completarea necesară pentru
armonizare cu reglementările
CEE şi punere în acord cu Legea
nr. 199/2000, privind utilizarea
eficientă a energiei.
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5
Art. 7. � (1) Pentru clădirile prevăzute la

art.3, se eliberează certificatul energetic prin care
se atestă performanţa energetică a acestora
(izolarea termică, randamentul energetic al
echipamentelor, etc. ).

4. La articolul 7 alineatul (1)  va avea
următorul cuprins:

Art. 7. � (1) Pentru clădirile prevăzute la
art.3, se eliberează certificatul energetic prin care
se atestă performanţa energetică a acestora -
izolarea termică, randamentul energetic al
echipamentelor  şi altele , după caz.

Îmbunătăţire redacţională.

6
Art.8. � Societăţile naţionale şi ceilalţi

agenţi economici care operează în domeniul
producerii şi distribuirii energiei termice pentru
încălzire şi pentru prepararea apei calde de
consum, vor proceda la:

a) efectarea de bilanţuri energetice pentru
sistemele care asigură alimentarea cu
căldură şi apă caldă de consum;

b) efectuarea de reglaje periodice ale
instalaţiilor de încălzire şi de
alimentare cu apă caldă de consum;

c) depistarea pierderilor de căldură şi de
apă din  reţelele de distribuţie pentru
alimentarea cu căldură şi cu apă caldă
de consum şi efectuarea cu precădere
a remedierilor necesare;

d) controlul termoizolaţiei pentru
conducte, cazane şi schimbătoare de
căldură şi luarea, după caz, de  măsuri
de remediere sau de înlocuire.

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
Art.8. � Societăţile naţionale şi ceilalţi

agenţi economici care operează în domeniul
producerii şi distribuirii energiei termice pentru
încălzire şi pentru prepararea apei calde
menajere, vor proceda la:

a) efectarea de bilanţuri energetice pentru
sistemele care asigură alimentarea cu
căldură şi apă caldă menajeră;

b) efectuarea de reglaje periodice ale
instalaţiilor de încălzire şi de
alimentare cu apă caldă menajeră;

c) depistarea pierderilor de căldură şi de
apă din reţelele de distribuţie pentru
alimentarea cu căldură şi cu apă caldă
menajeră şi efectuarea remedierilor
necesare;

d) controlul termoizolaţiei pentru
conducte, cazane şi schimbătoare de
căldură şi luarea, după caz, de  măsuri
de remediere sau de înlocuire.   

Îmbunătăţire redacţională şi
introducerea în text a termenilor
utilizaţi în domeniu.
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7 Art.9. � Pentru reabilitarea termică a
clădirilor existente , precizate la art.3 , proprietarii
sau administratorii, după caz, vor proceda la :

a ) evaluarea stării tehnice a clădirii asupra
căreia se intervine prin:
- contactarea unui birou de consultanţă sau a

unei companii de servicii energetice pentru
efectuarea auditului energetic, stabilirea
procedurii de intervenţie şi a asistenţei tehnice
de specialitate necesare, precum şi pentru
elaborarea certificatului energetic al clădirii;

- contractarea elaborării expertizei tehnice
privind starea clădirii şi instalaţiilor aferente,
formularea şi analizarea variantelor de
reabilitare şi modernizare;

6. La articolul 9 alineatul 1 litera a) va avea
următorul cuprins:

a) evaluarea stării tehnice a clădirii asupra
căreia se intervine prin:
- contactarea unui birou de consultanţă sau a

unei societăţi comerciale de management şi
servicii energetice pentru efectuarea auditului
energetic, stabilirea procedurii de intervenţie şi
a asistenţei tehnice de specialitate necesare,
precum şi pentru elaborarea certificatului
energetic al clădirii;

- contractarea elaborării expertizei tehnice
privind starea clădirii şi instalaţiilor aferente,
formularea şi analizarea variantelor de
reabilitare şi modernizare;

Punerea în concordanţă cu
prevederile Legii nr.199/2000,
privind utilizarea eficientă a
energiei

8
Art.10. � (1)  Activitatea de reabilitare şi

modernizare termică a clădirilor existente şi a
instalaţiilor aferente se va asigura de:
a) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării

Teritoriului  pentru:
- coordonarea activităţii de elaborare a

reglementărilor tehnice din domeniul
construcţiilor ;

- asigurarea elaborării studiilor şi proiectelor
directoare prevăzute la art.6 alin.(2) lit.b) şi d);

- a propune spre aprobarea Guvernului
programele naţionale anuale de reabilitare şi
modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
Art.10. � (1)  Activitatea de reabilitare şi

modernizare termică a clădirilor existente şi a
instalaţiilor aferente se va asigura de:
a) Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei  pentru:
- coordonarea activităţii de elaborare a

reglementărilor tehnice din domeniul
construcţiilor ;

- asigurarea elaborării studiilor şi proiectelor
directoare şi standardelor de eficienţă
energetică prevăzute la art.6 alin.(2) lit.b) ,d)
şi f);

- a propune Guvernului spre aprobare
programele naţionale anuale de reabilitare şi
modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor

Schimbarea titulaturii
ministerului potrivit HG.
nr.3/10.01.2001 şi punerea în
acord cu prevederile Legii
nr.199/2000 privind utilizarea
eficientă a energiei.

Îmbunătăţire redacţională.



6

aferente;
- stabilirea procedurii de atestare, autorizare sau

certificare a firmelor şi a persoanelor fizice sau
juridice implicate în activitatea de consultanţă,
expertizare, proiectare, execuţie şi exploatare,
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii;

b) Ministerul Industriei şi Comerţului, prin
Agenţia Română pentru Conservarea Energiei
şi prin filialele acesteia din ţară pentru:

- elaborarea de studii prevăzute la art.6 alin. (2)
lit.a);

- elaborarea de studii de fundamentare a
reabilitării  termice a clădirilor şi încadrarea în
politica energetică a statului;

- monitorizarea performanţelor clădirilor
reabilitate termic în scopul stabilirii direcţiilor
de acţionare şi a politicilor de finanţare;

- iniţierea de  acţiuni promoţionale pentru
educarea populaţiei pe plan local;

c) Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei - ANRE, pentru emiterea
reglementărilor tehnice cu privire la
consumatorii finali de energie termică
asigurată din surse de alimentare centralizată;

d) direcţiile şi/sau serviciile de urbanism şi
amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor
judeţene şi al Consiliului General al

aferente;
- stabilirea procedurii de atestare, autorizare sau

certificare a firmelor şi a persoanelor fizice sau
juridice implicate în activitatea de consultanţă,
expertizare, proiectare, execuţie şi exploatare,
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii;

- elaborarea şi coordonarea programelor de
pregătire şi instruire a personalului cu
atribuţii în reabilitarea şi modernizarea
termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.

b) Ministerul Industriei şi Resurselor, prin
Agenţia Română pentru Conservarea Energiei
şi prin filialele acesteia din ţară pentru:

- elaborarea de studii prevăzute la art.6 alin. (2)
lit.a);

- elaborarea de studii de fundamentare a
reabilitării  termice a clădirilor şi încadrarea în
politica energetică a statului;

- monitorizarea performanţelor clădirilor
reabilitate termic în scopul stabilirii direcţiilor
de acţionare şi a politicilor de finanţare;

- iniţierea de  acţiuni promoţionale pentru
educarea populaţiei pe plan local;

c) Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei - ANRE, pentru emiterea
reglementărilor tehnice cu privire la
consumatorii finali de energie termică
asigurată din surse de alimentare centralizată;

d) direcţiile şi/sau serviciile de urbanism şi
amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor
judeţene şi al Consiliului General al

Pentru atestarea, autorizarea sau
certificarea firmelor şi
persoanelor fizice sau juridice
implicate în această activitate
este necesară pregătirea şi
instruirea tehnico profesională a
acestora.
Schimbarea titulaturii
ministerului.
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municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor
şi sectoarelor municipiului Bucureşti pentru:

- eliberarea certificatului energetic al clădirii;
- verificarea şi avizarea documentaţiei de

reabilitare termică a clădirilor, finanţate prin
bugetul local;

e) administraţia publică locală pentru susţinerea
acţiunilor coordonate de Ministerul Lucrărilor
Publice şi Amenajării Teritoriului , referitoare la
formarea unui curent de opinie favorabil
economisirii energiei utilizate pentru încălzirea
clădirilor şi alimentarea cu apă caldă de consum.

municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor
şi sectoarelor municipiului Bucureşti pentru:

- eliberarea certificatului energetic al clădirii;
- verificarea şi avizarea documentaţiei de

reabilitare termică a clădirilor, finanţate prin
bugetul local;

e) administraţia publică locală pentru susţinerea
acţiunilor coordonate de Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
referitoare la formarea unui curent de opinie
favorabil economisirii energiei utilizate pentru
încălzirea clădirilor şi alimentarea cu apă caldă
menajeră.

Îmbunătăţire redacţională şi
schimbarea titulaturii
ministerului.

9
Art. 11. � Fondurile necesare pentru

evaluarea stării termice a clădirii asupra căreia se
intervine şi pentru realizarea măsurilor de
reabilitare termică se vor asigura, după cum
urmează:
a) ����
b) �����..
c) atragerea de fonduri de la firmele sau

companiile pentru servicii energetice;

8. La articolul 11 litera c) va avea următorul
cuprins:

c) atragerea de fonduri de la firme sau societăţi
comerciale de management şi servicii
energetice;

Punerea în acord cu prevederile
Legii nr. 199/2000, privind
utilizarea eficientă a energiei.

10
Art.12. � Proprietarii persoane fizice şi/sau

juridice române, care vor să reabiliteze sau să
modernizeze termic clădirile de locuit aflate în
proprietate, beneficiază de scutire de taxe la
eliberarea certificatului energetic al clădirii şi a

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
Art.12. � Proprietarii persoane fizice şi/sau

juridice române, care reabilitează sau
modernizează termic clădirile de locuit aflate în
proprietate, beneficiază de:
- scutire de taxe la eliberarea certificatului

Îmbunătăţire redacţională.
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autorizaţiei de construire pentru lucrările de
reabilitare termică.

energetic al clădirii şi a autorizaţiei de
construire pentru lucrările de reabilitare
termică;

- scutire de impozit pe locuinţa pe care o
deţin, pe perioada de rambursare a
creditului obţinut pentru reabilitarea
termică.

Crearea unor facilităţi pentru cei
care se implică în reabilitarea şi
modernizarea termică a
clădirilor şi instalaţiilor aferente.

11 Art.16. � După 5 ani de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe, se interzice
vânzarea/cumpărarea şi asigurarea clădirilor
pentru care nu a fost emis certificatul energetic al
acestora.

10. Articolul 16 se abrogă. Sunt încălcate atributele
dreptului de proprietate.

 PREŞEDINTE,
    SECRETAR,

IOAN OLTEAN
ION FLORESCU

Redactat- consilier:
Arh. Victor Cristea
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În cadrul dezbaterilor din şedinţa comisiei , următoarele amendamente au fost respinse:

Nr.
crt.

Articol iniţial
(Textul ordonanţei)

Amendamentul propus Motivare

12 Art.1.� Prezenta ordonanţă instituie cadrul
legal pentru reabilitarea şi modernizarea termică a
clădirilor şi instalţiilor aferente, cu scopul de a
îmbunătăţi condiţiile de igienă şi confort termic
interior şi de a reduce pierderile de căldură,
consumurile energetice şi de combustibil,
costurile de întreţinere pentru încălzire şi
alimentare cu apă caldă de consum, precum şi de
reducere a emisiilor poluante generate de
producerea , transportul şi consumul de
energie.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM � propune reformularea art.1
astfel:

Art.1. � Prezenta ordonanţă instituie cadrul
legal pentru reabilitarea şi modernizarea termică a
clădirilor şi instalţiilor aferente, cu scopul de a
îmbunătăţi condiţiile de confort termic şi de a
reduce pierderile de căldură, consumurile
energetice, costurile de întreţinere pentru încălzire
şi alimentare cu apă caldă menajeră, precum şi de
reducere a emisiilor poluante.

Amendamentul are în vedere
eliminarea din textul art.1 a
sintagmelor �de igienă� şi
�generate de producerea ,
transportul şi consumul de
energie.�

Comisia a apreciat ca fiind
corespunzător textul reformulat
propus în raport în care sunt
cuprinse parţial şi propuneri ale
domnului deputat Gheorghe
Dinu..

13 Art.2. � Reabilitarea şi modernizarea
termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente, este
parte integrantă a politicii energetice a statului şi
se realizează prin programe naţionale armonizate
cu prevederile tratatelor internaţionale referitoare
la eficienţa energetică şi la protecţia mediului şi
cu principiile de bază privind dezvoltarea
durabilă.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM � propune reformularea art.2
astfel:

Art.2. � Reabilitarea şi modernizarea
termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente, este
parte integrantă a politicii energetice a statului şi
se realizează prin programe naţionale armonizate
cu prevederile tratatelor internaţionale referitoare
la eficienţa energetică şi la protecţia mediului şi
dezvoltarea durabilă.

Amendamentul are în vedere
eliminarea sintagmei �cu
principiile de bază� .

Comisia a apreciat ca fiind
corespunzător textul ordonanţei
avându-se în vedere că măsurile
prevăzute vizează numai o parte
din principiile privind protecţia
mediului şi dezvoltarea durabilă.

14 Art.5. � Statul sprijină persoanele fizice şi
juridice care întreprind măsuri de reabilitare şi
modernizare temică a clădirilor şi instalaţiilor

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM � propune înlocuirea
sintagmei �surselor de energie regenerabilă �

În susţinerea amendamentului se
cosideră că formularea corectă
este �surse regenerabile de



10

aferente prin acţiuni de informare gratuită a
utilizatorilor, prin facilităţi fiscale pentru anumite
categorii de utilizatori, prin facilităţi fiscale
acordate unor categorii de utilizatori şi agenţilor
economici care acţionează efectiv în acest
domeniu, şi prin stimularea promovării surselor
de energie regenerabilă

cu � surselor regenerabile de energie�astfel:
Art.5. � Statul sprijină persoanele fizice şi

juridice care întreprind măsuri de reabilitare şi
modernizare temică a clădirilor şi instalaţiilor
aferente prin acţiuni de informare gratuită a
utilizatorilor, prin facilităţi fiscale pentru anumite
categorii de utilizatori, prin facilităţi fiscale
acordate unor categorii de utilizatori şi agenţilor
economici care acţionează efectiv în acest
domeniu, şi prin stimularea promovării surselor
regenerabile de energie.

energie�.

Comisia a apreciat ca fiind
corect textul prevăzut în
ordonanţă.

15 CAPITOLUL  II
Realizarea programelor de reabilitare şi

modernizare termică a clădirilor şi a instalaţiilor
aferente.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM � propune reformularea
titlului Capitolulul II, astfel:

Programele  de reabilitare şi modernizare
 termică a clădirilor şi a instalaţiilor aferente.

Se apreciază că prevederile
Capitolului II reprezintă de fapt
programe de reabilitare şi
modernizare termică a clădirilor
şi instalaţiilor aferente.

Comisia a respins propunerea
considerând corespunzător textul
ordonanţei acesta evidenţiind
măsurile şi acţiunile care vor fi
luate în vederea realizării
programelor.

16
Art..9. � (1) Pentru reabilitarea termică a

clădirilor existente, precizate la art.3, proprietarii
sau administratorii, după caz, vor proceda la:

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM � propune eliminarea din
textul ordonanţei a sintagmei � după caz�.

Menţinerea sintagmei �după
caz� poate conduce la posibilităţi
diferite de interpretare.

Comisia apreciază ca fiind
corespunzător textul ordnanţei.
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17 Art.10. � ���������..
���������������..
 e) administraţia publică locală pentru susţinerea
acţiunilor coordonate de Ministerul Lucrărilor
Publice şi Amenajăii Teritoriului, referitoare la
formarea unui curent de opinie favorabil
economisirii energiei utilizate pentru încălzirea
clădirilor şi alimentarea cu apă caldă de consum.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM � propune  eliminarea din
textul lit. e) a sintagmei �formarea unui curent
de opinie favorabil�

S-a apreciat ca nefiind necesară
menţinerea în text a sintagmei
menţionate.

Comisia a apreciat ca fiind
corespunzător textul din
ordonanţă.

18 Art.16.  � După 5 ani de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe, se interzice
vânzarea/cumpărarea şi asigurarea clădirilor
pentru care nu a fost emis certificatul energetic al
acestora.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM � propune reformularea
art.16, astfel:

Art.16.  � După 15 ani de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe, se interzice
vânzarea/cumpărarea şi asigurarea clădirilor
pentru care nu a fost emis certificatul energetic al
acestora.

Termenul dat pentru obţinerea
certificatului energetic este mult
prea scurt.

Amendamentul propus de
comisie şi cuprins în raport este
considerat cel corespunzător.

 PREŞEDINTE,
     SECRETAR,

IOAN OLTEAN
             ION FLORESCU

Redactat- consilier:
Arh.Victor Cristea
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