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RAPORT    COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au 
fost sesizate pentru dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
transmis cu adresa nr.P.L.x 220 din 6 aprilie 2009. 

                    La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.144/06.03.2009) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/258/23.04.2009) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.PLx220/27.04.2009) 
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  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea lucrărilor de intervenţie pentru izolarea termică a 

blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul 

de finanţare a acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale asociaţiilor de 

proprietari, în scopul creşterii performanţelor energetice ale acestor blocuri de locuinţe. 

În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi cu art.92 alin.(9) punctul 1 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera 

Deputaţilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 1 aprilie 2009. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţe separate ale celor două comisii sesizate în fond, la data de 16 

februarie 2010 de către Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, respectiv 18 şi 25 

mai şi 1 iunie 2011 de către Comisia pentru industrii şi servicii. 

La lucrări au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru industrii şi servicii, 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi 

membri ai comisiei şi din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 33 

deputaţi din totalul de 33 deputaţi membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, din partea Ministerului Mediului – domnul Eugen 

Curteanu - secretar de stat, domnul Cristian Stamatiade – director general şi doamna Aurelia Simion - director. 

Având în vedere avizele favorabile asupra proiectului de lege ale Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi propunerile deputaţilor în cadrul dezbaterilor, 

membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente admise şi amendamente respinse. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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I.   A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

 

 

Nr. 

crt. 

Text OUG nr.18/2009 Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţii 

 

0 1 2 3 4 

1.  Titlul legii 

LEGE 

pentru  aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 

nr.18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe 

 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de 
locuinţe, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.155 din 12 martie 2009. 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.155 din 12 
martie 2009, cu completările 
ulterioare, cu următoarele 
modificări şi completări: 

 

 

3. Titlul Ordonanţei de urgenţă 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
privind creşterea performanţei energetice 

a blocurilor de locuinţe 

 

Nemodificat Nemodificat  
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4 CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 

Nemodificat Nemodificat  

5 Art. 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă 
stabileşte lucrările de intervenţie pentru 
izolarea termică a blocurilor de locuinţe 
construite după proiecte elaborate în 
perioada 1950-1990, etapele necesare 
realizării lucrărilor, modul de finanţare a 
acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile 
autorităţilor administraţiei publice şi ale 
asociaţiilor de proprietari. 
(2) Realizarea lucrărilor de intervenţie 
stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă 
are drept scop creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv 
reducerea consumurilor energetice pentru 
încălzirea apartamentelor, în condiţiile 
asigurării şi menţinerii climatului termic 
interior, precum şi ameliorarea aspectului 
urbanistic al localităţilor. 
 

Nemodificat Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Art. 2 În sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
a) bloc de locuinţe - clădire - imobilul format 
din proprietăţi individuale definite ca 
apartamente şi proprietatea comună indiviză. 
Expresia vizează atât clădirea în ansamblul 
său, cât şi părţi ale acesteia - tronsoane de 
bloc - separate prin rost; 
b)program local multianual privind creşterea 
performanţei energetice la blocurile de 
locuinţe - documentul fundamentat şi elaborat 
de autorităţile administraţiei publice locale ale 

Nemodificat Nemodificat  
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municipiilor, oraşelor, comunelor, respectiv 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe 
baza contractelor de mandat încheiate cu 
asociaţiile de proprietari, aprobat prin 
hotărâre a consiliului local, întocmit în 
vederea fundamentării alocaţiilor de la 
bugetul local şi de la bugetul de stat, denumit 
în continuare program local; 
c)program naţional multianual privind 
creşterea performanţei energetice la blocurile 
de locuinţe - documentul elaborat de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
şi aprobat prin ordin al ministrului, în baza 
programelor locale transmise de coordonatorii 
locali şi a fondurilor alocate din bugetul de 
stat în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei, denumit în continuare 
program naţional; programul naţional prevede 
alocaţiile stabilite în aplicarea prevederilor 
art. 13 lit. a) pentru bugetele locale ale 
municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 
d)coordonatori locali - primarii municipiilor, 
oraşelor şi comunelor, precum şi al 
sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror 
responsabilitate revine coordonarea 
programelor locale, în calitate de autorităţi 
contractante. 
 

7 Art. 3 Pentru fundamentarea programelor 
locale, coordonatorii locali realizează 
identificarea şi inventarierea blocurilor de 
locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (1). 
 

Nemodificat Nemodificat  

8 CAPITOLUL II 
Lucrări de intervenţie 

Nemodificat Nemodificat  
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9 Art. 4 Lucrările de intervenţie la anvelopa 
blocului de locuinţe, stabilite prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, sunt: 
a)izolarea termică a pereţilor exteriori; 
b)înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare 
existente, inclusiv tâmplăria aferentă 
accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie 
performantă energetic; 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)termo - hidroizolarea terasei / termoizolarea 
planşeului peste ultimul nivel în cazul 
existentei şarpantei; 
d)izolarea termică a planşeului peste subsol, 
în cazul în care prin proiectarea blocului sunt 
prevăzute apartamente la parter; 
e)lucrări de demontare a instalaţiilor şi a 
echipamentelor montate aparent pe faţadele / 
terasa blocului de locuinţe, precum şi 
remontarea acestora după efectuarea lucrărilor 
de izolare termică; 
f)lucrări de refacere a finisajelor anvelopei. 
 

Nemodificat 1. La articulul 4, după litera b)  se 
introduce o nouă literă, lit.b1), cu 
următorul cuprins: 
 
  
  
 
 
„b1)închiderea balcoanelor/logiilor cu 
tâmplărie performantă energetic;” 
   

Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 

parlamentar al PNL 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru îmbunătăţirea 
performanţelor de 
izolare termică a 
elementelor de 
construcţie care 
delimitează de exterior 
spaţiile interioare 
încălzite. 
 
 
 

10 Art. 5 Realizarea lucrărilor de intervenţie 
prevăzute la art. 4 lit. a)- d) are ca scop 
creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe, astfel încât consumul anual 
specific de energie calculat pentru încălzire să 
scadă sub 100 kWh / m2 arie utilă, în condiţii 
de eficienţă economică. 

Nemodificat Nemodificat   
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11 Art. 6 Odată cu efectuarea lucrărilor de 
intervenţie prevăzute la art. 4 se pot executa şi 
următoarele lucrări de intervenţie, justificate 
din punct de vedere tehnic în expertiza 
tehnică şi/sau în auditul energetic: 
a)lucrări de reparaţii la elementele de 
construcţie care prezintă potenţial pericol de 
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea 
blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în 
zonele de intervenţie; 
b)lucrări de intervenţie la instalaţia de 
distribuţie a agentului termic pentru încălzire 
aferentă părţilor comune ale blocului de 
locuinţe. 
 

Nemodificat Nemodificat  

12 CAPITOLUL III: Etapele necesare 
implementării programelor locale 

 

Nemodificat Nemodificat  

13 Art. 7 Etapele necesare implementării 
programelor locale sunt următoarele: 
a)identificarea şi inventarierea blocurilor de 
locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (1); 
b)înştiinţarea asociaţiilor de proprietari de 
către coordonatorii locali privind înscrierea în 
programul local; 
c)hotărârea adunării generale a proprietarilor 
de înscriere în programul local şi semnarea 
contractului de mandat; 
d)proiectarea lucrărilor de intervenţie; 
e)executarea lucrărilor de intervenţie; 
f)recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea 
certificatului de performanţă energetică, cu 
evidenţierea consumului anual specific de 
energie calculat pentru încălzire; 
g)recepţia finală, după expirarea perioadei de 
garanţie de bună execuţie de 3 ani. 

Nemodificat Nemodificat 
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14 Art. 8 Asociaţiile de proprietari din blocurile 
de locuinţe identificate şi inventariate sunt 
înştiinţate de către coordonatorii locali asupra 
posibilităţii de înscriere în programul local. 
 

Nemodificat Nemodificat   
 
 
 

15 Art. 9 (1)Odată cu înştiinţarea prevăzută la art. 
8 coordonatorul local transmite şi proiectul de 
contract de mandat semnat de acesta, în două 
exemplare originale, în vederea semnării de 
către asociaţia de proprietari. 
(2)Contractul de mandat are drept scop 
mandatarea coordonatorului local de către 
asociaţia de proprietari în vederea stabilirii 
măsurilor şi acţiunilor ce se impun, în 
condiţiile şi cu respectarea prezentei 
ordonanţe de urgenţă, pentru creşterea 
performanţei energetice a blocului de 
locuinţe. 
(3)Prin contractul de mandat se prevăd 
obligaţiile părţilor, precum şi alte clauze 
asupra cărora părţile convin. 
 

Nemodificat Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 Art. 10 (1)Asociaţiile de proprietari înştiinţate 
se pot înscrie în programul local prin 
solicitare scrisă înregistrată la coordonatorul 
local în a cărui arie de competenţă este 
amplasat blocul de locuinţe. 
(2)Solicitarea asociaţiei de proprietari 
prevăzută la alin. (1) este însoţită de: 
a)contractul de mandat semnat; 
b)hotărârea privind înscrierea în programul 
local, adoptată în adunarea generală cu 
acordul majorităţii proprietarilor; 
c) lista proprietarilor din imobil. 
 
 

Nemodificat Nemodificat   
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17 Art. 11 (1)În etapa privind proiectarea 
lucrărilor de intervenţii, prevăzută la art. 7 lit. 
d), se realizează: 
a)expertiza tehnică, auditul energetic şi 
elaborarea documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţie; 
b)elaborarea documentaţiei tehnice pentru 
autorizarea executării lucrărilor de intervenţie 
şi obţinerea autorizaţiei de construire; 
c) elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor 
de execuţie, precum şi a documentaţiei de 
achiziţie pentru contractarea executării 
lucrărilor de intervenţie. 
(2)Expertiza tehnică prevăzută la alin (1) lit. 
a) se realizează pentru analiza structurii de 
rezistenţă a blocului de locuinţe din punctul 
de vedere al asigurării cerinţei esenţiale 
"rezistenţă mecanică şi stabilitate", urmărind 
metoda calitativă prevăzută de reglementările 
tehnice în vigoare. În cazul în care expertiza 
tehnică prevede necesitatea efectuării unor 
lucrări de consolidare / reparaţii care 
condiţionează executarea lucrărilor de 
intervenţie, contractorul proiectării lucrărilor 
de intervenţie informează în scris 
coordonatorul local în vederea dispunerii de 
către acesta a măsurilor ce se impun. 
(3) Elaborarea documentaţiilor prevăzute la 
alin. (1) lit. b) şi c) se realizează după 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
prin hotărârea consiliului local, notificarea 
asociaţiei de proprietari de către 
coordonatorul local privind hotărârea 
consiliului local şi încheierea actului adiţional 
la contractul de mandat privind stabilirea şi 
individualizarea obligaţiilor de plată pentru 

Nemodificat Nemodificat   
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executarea lucrărilor de intervenţie. 
 

18 CAPITOLUL IV 
Finanţarea 

 

Nemodificat Nemodificat  

19 Art. 12 Finanţarea proiectării lucrărilor de 
intervenţie prevăzute la art. 4 şi 6 se asigură 
din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, respectiv ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, în 
condiţiile legii. 
 

Nemodificat Nemodificat   

20 Art. 13 Finanţarea executării lucrărilor de 
intervenţie prevăzute la art. 4 şi 6 se asigură 
astfel: 
a)50% din alocaţii de la bugetul de stat, în 
limita fondurilor aprobate anual cu această 
destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei; 
b)30% din fonduri aprobate anual cu această 
destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte 
surse legal constituite; 
c)20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de 
proprietari şi/sau din alte surse legal 
constituite. 
 

Nemodificat Nemodificat   

21 Art. 14 (1)Prin excepţie de la prevederile art. 
13, autorităţile administraţiei publice locale 
pot asigura, în limita fondurilor aprobate 
anual cu această destinaţie, pe lângă cota de 
30%: 
a)preluarea parţială sau integrală a 
cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie 
corespunzătoare cotei de 20% ce revine 
asociaţiei de proprietari. Autorităţile 
administraţiei publice locale pot hotărî cu 

 Art. 14 (1) Nemodificat 
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privire la măsurile aplicabile în vederea 
recuperării sumelor avansate pentru 
acoperirea cotei de 20%, pe baza 
mecanismelor proprii stabilite de acestea; 
b)preluarea parţială sau integrală a 
cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie 
corespunzătoare cotei proprietarului / 
proprietarilor din blocul de locuinţe aflat / 
aflaţi în imposibilitate de a asigura sumele ce 
îi / le revin. 
(2)Condiţiile de preluare şi criteriile de 
selecţie pentru aplicarea prevederilor alin. 
(1)se stabilesc şi se aprobă prin hotărâre a 
consiliului local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La articolul 14, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

“(2) Condiţiile de preluare şi criteriile de 
selecţie pentru aplicarea prevederilor alin. 
(1) se stabilesc şi se aprobă prin hotărâre a 
consiliului local, cu luarea în 
considerare, cu prioritate, a locuinţelor 
aparţinând următoarelor categorii de 
persoane: 

a) persoane cu handicap sau familii cu 
persoane cu handicap aflate în 
întreţinere; 

b) persoane singure/familii ale căror 
venituri medii nete lunare pe persoană 
singură/membru de familie sunt mai 
mici decât câştigul salarial mediu net 
lunar pe economie.” 

Autor:Dep. Gheorghe Zoicaş – 
Independent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acordarea sumelor de 
către autorităţile 
administraţiei publice 
centrale şi locale trebuie 
să vizeze, în principal, 
persoanele vulnerabile si 
cele cu venituri mici, 
putând fi, astfel, 
reabilitate termic mai 
multe blocuri. 
Persoanele fizice si/sau 
juridice, care realizeaza 
venituri mari, sau, 
respectiv, au cifra de 
afaceri mare, pot suporta 
singure cheltuielile de 
reabilitare / imbunatătire 
termica, nefiind 
justificate cheltuieli ale 
statului. 
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22 Art. 15 La termenele prevăzute în Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare: 
a)autorităţile administraţiei publice locale 
stabilesc, în cadrul programelor locale, 
necesarul de alocaţii de la bugetul de stat 
pentru finanţarea cotei-părţi prevăzute la art. 
13 lit. a), aferentă blocurilor de locuinţe care 
vor beneficia de lucrări de intervenţie în anul 
bugetar următor, şi transmit programele locale 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei; 
b)Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei centralizează propunerile primite, în 
baza cărora include în proiectul bugetului de 
stat sumele necesare pentru finanţarea cotei-
părţi prevăzute la art. 13 lit. a). 
 

Nemodificat Nemodificat  

23 Art. 16 În limita resurselor bugetare alocate în 
acest scop prin legea bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei: 
a)aprobă, prin ordin al ministrului, programul 
naţional, prin care alocă bugetelor locale 
fondurile aferente cotei-părţi prevăzute la art. 
13 lit. a); 
b)repartizează şi comunică autorităţilor 
administraţiei publice locale fondurile alocate. 
 

Nemodificat Nemodificat   

24 Art. 17 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei efectuează lunar plata către 
coordonatorii locali a sumelor aferente cotei-
părţi prevăzute la art. 13 lit. a), aferentă 
lucrărilor de intervenţie executate, pe baza 
deconturilor justificative, verificate şi 
aprobate conform legii. 
 

Nemodificat Nemodificat  
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25  
 
Art. 18 Autorităţile administraţiei publice 
locale pot hotărî şi preluarea cheltuielilor 
aferente lucrărilor de intervenţie, 
corespunzătoare cotei de 50% ce revine 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, în limita fondurilor aprobate anual 
cu această destinaţie în bugetele locale, pentru 
blocurile de locuinţe neincluse în programul 
naţional, prevăzute la art. 29. 
 

 3. Articolul 18 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 18 Autorităţile administraţiei publice 
locale pot hotărî şi preluarea cheltuielilor 
aferente lucrărilor de intervenţie, 
corespunzătoare cotei de 50% ce revine 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, în limita fondurilor aprobate 
anual cu această destinaţie în bugetele 
locale, pentru blocurile de locuinţe.” 

 

Autor: Dep. Mircea Marin – PDL 
 

  

 

Pentru evitarea 
oricăror confuzii sau 
interpretări eronate. 

26 CAPITOLUL V 
Obligaţii şi răspunderi 

 

Nemodificat Nemodificat  

27 Art. 19 Consiliul local aprobă, la propunerea 
coordonatorilor locali: 
a)indicatorii tehnico-economici aferenţi 
obiectivelor de investiţii privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe; 
b)programele locale multianuale privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe. 
 

Nemodificat Nemodificat   

 

 

28 Art. 20 Coordonatorul local: 
a)realizează identificarea şi inventarierea 
blocurilor de locuinţe prevăzute la art. 1 alin. 
(1); 
b)înştiinţează asociaţiile de proprietari asupra 
prevederilor legale privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe, precizând condiţiile şi modalitatea 
de înscriere în programul local; 

Nemodificat Nemodificat   
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c)încheie contractul de mandat cu fiecare 
asociaţie de proprietari înştiinţată, pentru 
implementarea, pe etape, a programului local; 
d)contractează proiectarea lucrărilor de 
intervenţie; 
e)notifică asociaţiei de proprietari hotărârea 
consiliului local privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici 
corespunzători lucrărilor de intervenţie ce 
urmează a fi executate; 
f)transmite Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei propunerile cuprinse în 
programele locale în scopul includerii 
blocurilor de locuinţe în programul naţional; 
g)încheie act adiţional la contractul de 
mandat, cuprinzând datele şi informaţiile 
prevăzute în notificarea de la lit. e); 
h)contractează executarea lucrărilor de 
intervenţie; 
i)organizează recepţia la terminarea lucrărilor 
şi pune la dispoziţia asociaţiei de proprietari 
certificatul de performanţă energetică, cu 
evidenţierea consumului anual specific de 
energie calculat pentru încălzire; 
j)organizează recepţia finală după expirarea 
perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 
ani şi transmite asociaţiei de proprietari 
documentele care completează cartea tehnică 
a construcţiei; 
k)constituie, gestionează şi actualizează baze 
de date specifice, pe care le pune la dispoziţia 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei în vederea fundamentării politicilor 
publice naţionale în domeniu şi cuantificării 
economiilor de energie obţinute prin 
realizarea lucrărilor de intervenţie; 
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l)asigură controlul utilizării eficiente a 
fondurilor alocate şi al aplicării prevederilor 
contractuale; 
m)informează asociaţiile de proprietari 
privind programul local în toate etapele de 
implementare a acestuia. 
 

29 Art. 21- Asociaţia de proprietari: 
a)aprobă în adunarea generală a proprietarilor 
înscrierea în programul local; 
b)semnează contractul de mandat cu 
coordonatorul local, prin care îl mandatează 
pe acesta să stabilească măsurile şi acţiunile 
ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea 
prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru 
creşterea performanţei energetice a 
blocului de locuinţe; 
c)constituie fondul de reparaţii pentru 
asigurarea finanţării cotei-părţi care îi revine 
în vederea executării lucrărilor de intervenţie; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)participă la recepţia la terminarea lucrărilor, 
precum şi la recepţia finală. 
 

Nemodificat  
a) Nemodificat 
 
b) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
c) Nemodificat 
 
 
4. La articolului 21, după litera c) a se 
introduce o nouă literă, lit.c1), cu 
următorul cuprins: 
„c1) participă, prin reprezentant  
desemnat, la contractarea proiectării şi  
a execuţiei lucrărilor de intervenţie;” 
 
Autori: deputat Borbély László – UDMR 

deputat Antal Istvan -UDMR 
 

d) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multă 
transparenţă, asociaţia 
de proprietari trebuie 
să aibă dreptul de a 
participa la actele 
desfăşurate de comisia 
de licitaţie. 

 

 

30 Art. 22- Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei: 
a)centralizează şi prioritizează propunerile 

Nemodificat Nemodificat   
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cuprinse în programele locale în scopul 
includerii blocurilor de locuinţe în programul 
naţional, în limita fondurilor alocate; 
b)aprobă programul naţional; 
c)asigură finanţarea lucrărilor, în cota 
prevăzută la art. 13 lit. a), în limita fondurilor 
alocate anual cu această destinaţie în bugetul 
propriu; 
d)cuantifică economia de energie rezultată în 
urma realizării lucrărilor de intervenţie, prin 
centralizarea şi prelucrarea datelor şi 
informaţiilor specifice furnizate de 
coordonatorii locali; 
e)aprobă anual, prin ordin al ministrului, care 
se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, lista auditorilor energetici atestaţi 
pentru clădiri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Art. 23 Pentru finanţarea executării lucrărilor 
de intervenţie, coordonatorii locali deschid un 
cont separat cu această destinaţie, în numele 
unităţilor administrativ-teritoriale, la unităţile 
teritoriale ale Trezoreriei Statului, în care vor 
fi virate sumele aferente alocate de la bugetul 
local, bugetul de stat, precum şi sumele 
aferente cotei-părţi de participare ce revine 
fiecărei asociaţii de proprietari. 
 

Nemodificat Nemodificat   

32 Art. 24 Coordonatorii locali care beneficiază 
de sume alocate de la bugetul de stat pentru 
finanţarea executării lucrărilor de intervenţie 
la blocurile de locuinţe incluse în programul 
naţional sunt obligaţi să pună la dispoziţia 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, la solicitarea acestuia, toate 
documentele justificative, răspunzând pentru 

Nemodificat Nemodificat  
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necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, 
precum şi pentru realitatea, exactitatea şi 
legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru 
care au fost alocate. 
 

33 CAPITOLUL VI 
 Monitorizare şi control 

 

Nemodificat Nemodificat  

34 Art. 25 (1)Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei organizează controlul propriu, prin 
sondaj, al documentelor elaborate în etapa de 
proiectare a lucrărilor de intervenţie, precum 
şi al stadiului fizic de execuţie a lucrărilor de 
intervenţie. 
(2)În realizarea atribuţiei de control propriu 
prevăzute la alin. (1), Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei poate contracta servicii 
specializate şi/sau poate coopta specialişti 
persoane fizice din învăţământul universitar, 
institute naţionale de cercetare-dezvoltare, 
precum şi din administraţia publică. 
(3)Cheltuielile ocazionate de activitatea 
proprie de control, respectiv plata serviciilor 
specializate, transportul, diurna şi cazarea, se 
suportă din veniturile proprii ale Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, constituite 
în baza art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii, cu modificările 
ulterioare. 
 

Nemodificat Nemodificat  

35 Art. 26 (1)Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, prin Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi 
Economia Construcţiilor - ÎNCERC 
Bucureşti, monitorizează performanţa 
energetică a blocurilor de locuinţe şi 

Nemodificat Nemodificat  
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constituie bănci de date specifice. 
(2)Cheltuielile pentru realizarea, utilizarea şi 
actualizarea bazelor de date prevăzute la alin. 
(1) se suporta din veniturile proprii ale 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, constituite în baza art. 40 din 
Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare. 
 

 

36 CAPITOLUL VII 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

Nemodificat Nemodificat  

37 Art. 27 Contractele pentru audit energetic, 
proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de 
reabilitare termică, perfectate şi/sau aflate în 
curs de realizare la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, se finalizează 
potrivit prevederilor legale în vigoare la data 
semnării acestora. 
 

Nemodificat Nemodificat  

38  
 
 
 

_________ 

 5. După articolul 27 se introduce un 
nou articol, art. 271, cu următorul 
cuprins: 

„Art.271 – Proprietarii apartamentelor 
din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor 
care au executat lucrări de intervenţie 
pe cheltuială proprie beneficiază, în 
condiţiile legii, de scutire de la plată a 
impozitului aferent locuinţei pe o 
perioadă de minimum 7 ani, pe baza 
auditului energetic prin care se certifică 
realizarea recomandărilor propuse de 
către auditorul energetic pentru 
clădiri.” 

 

Autor:Dep. Gheorghe Zoicaş - 

Pentru a diminua 
efortul bugetar al 
autorităţilor locale şi 
centrale care ar trebui 
să contribuie în 
proporţiile stabilite la 
art.13, precum şi 
pentru a încuraja 
proprietarii să-şi 
reabiliteze termic 
locuinţele.Se aplică 
astfel un principiu 
elementar: „dacă nu 
dau, nu iau” 
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Independent 

39 Art. 28 În cazul blocurilor de locuinţe ale căror 
proiecte tehnice şi detalii de execuţie au fost 
finalizate până la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, contractarea 
executării lucrărilor de intervenţie se face în 
condiţiile de finanţare prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 
 

Nemodificat Nemodificat  

40 Art. 29 Blocurile de locuinţe neincluse în 
programul naţional în anul în curs rămân în 
baza de date a coordonatorilor locali pentru 
fundamentarea programelor locale şi 
naţionale în anii următori. 
 

Nemodificat Nemodificat  

41 Art. 30 În termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, coordonatorii locali finalizează 
identificarea şi inventarierea blocurilor de 
locuinţe realizate după proiecte elaborate în 
perioada 1950-1990. 
 

Nemodificat Nemodificat   

42 Art. 31 Pentru adoptarea unor soluţii tehnice 
unitare şi scurtarea perioadelor de proiectare a 
lucrărilor de intervenţie, precum şi de 
execuţie a lucrărilor de intervenţie, 
contractarea acestora se poate organiza şi 
realiza pe tipuri de blocuri de locuinţe, în 
funcţie de: perioada de proiectare / construire, 
sistem similar de realizare constructivă a 
anvelopei blocurilor de locuinţe, regim de 
înălţime. 

Nemodificat Nemodificat  

43 Art. 32 (1)Certificatul de urbanism şi 
autorizaţia de construire pentru executarea 
lucrărilor de intervenţie se eliberează, în 
regim de urgenţă, cu scutire de taxă, prin 

Nemodificat Nemodificat  
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exceptare de la prevederile legale în vigoare. 
(2)Prin derogare de la prevederile art. 1 şi art. 
7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru executarea lucrărilor de 
intervenţie la părţile comune, autorizaţia de 
construire se emite fără prezentarea titlului 
asupra imobilului, teren şi/sau construcţie, a 
extrasului de plan cadastral şi a extrasului de 
carte funciară de informare. 
 

44 Art. 33 Pentru lucrările de intervenţie 
prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, 
prin excepţie de la prevederile legale în 
vigoare, autorizaţia de construire se emite fără 
virarea cotelor de 0,7% şi 0,1% către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi 
a cotei de 0,5% către Casa Socială a 
Constructorului din cheltuielile pentru 
executarea lucrărilor. 
 

Nemodificat Nemodificat  

45 Art. 34 Contractul de mandat constituie titlu 
executoriu pentru sumele avansate de 
autorităţile administraţiei publice locale în 
condiţiile prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) şi 
nerecuperate de la asociaţiile de proprietari 
până la recepţia finală a lucrărilor de 
intervenţie executate. 
 

Nemodificat Nemodificat   

46 Art. 35 În termen de 10 zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
prin ordin comun al ministrului dezvoltării 
regionale şi locuinţei, al ministrului 
administraţiei şi internelor şi al ministrului 
finanţelor publice se aprobă norme 

Nemodificat Nemodificat   
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metodologice de aplicare a acesteia. 
 

47 Art. 36 La data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se abrogă: 
a)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
174/2002 privind instituirea măsurilor 
speciale pentru reabilitarea termică a unor 
blocuri de locuinţe - condominii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
890 din 9 decembrie 2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
211/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
b)Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
174/2002 privind instituirea măsurilor 
speciale pentru reabilitarea termică a unor 
clădiri de locuit multietajate, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
661 din 18 septembrie 2003, cu modificările 
ulterioare. 
 

Nemodificat Nemodificat  
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II. A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E 
 
 

Nr. 

crt. 

Text OUG nr.18/2009 Amendamente propuse/Autorul Motivaţia susţinerii/respingerii 
 

Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
1  

 
Art. 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă 
stabileşte lucrările de intervenţie pentru 
izolarea termică a blocurilor de locuinţe 
construite după proiecte elaborate în 
perioada 1950-1990, etapele necesare 
realizării lucrărilor, modul de finanţare a 
acestora, precum şi obligaţiile şi 
răspunderile autorităţilor administraţiei 
publice şi ale asociaţiilor de proprietari. 
 

Art 1. 1. Alineatul (1) al articolului 1 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art 1 - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă 
stabileşte lucrările de intervenţie pentru 
izolarea termică a blocurilor de locuinţe, 
etapele necesare realizării lucrărilor, 
modul de finanţare a acestora, precum şi 
obligaţiile şi răspunderile autorităţilor 
administraţiei publice şi ale asociaţiilor de 
proprietari. 
 

Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 

parlamentar al PNL 
 
Art. 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă 
stabileşte lucrările de intervenţie pentru 
izolarea termică a blocurilor de locuinţe 
construite după proiecte elaborate 
începând cu anul 1950, etapele necesare 
realizării şi implementării programelor 
locale şi naţionale, realizării lucrărilor, 
modul de finanţare a acestora, precum şi 
obligaţiile şi răspunderile autorităţilor 
administraţiei publice şi ale asociaţiilor de 
proprietari. 
 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 

 
 
I. Existenţa a numeroase imobile 
cu destinaţia blocuri de locuinţe 
construite după proiecte elaborate 
înainte de 1950. Mai mult, 
majoritatea acestor imobile au 
statutul de monument istoric, ceea 
ce face ca intervenţiile asupra lor 
să fie condiţionate de obţinerea a 
numeroase avize.  
 
II. - Prevederile actului normativ 
nu se aplică clădirilor monumente 
istorice. 
- actul normativ vizează realizarea 
lucrărilor de reabilitare termică la 
blocurile de locuinţe construite în 
acea perioadă în care, prin 
reglementările tehnice de 
proiectare nu se impuneau cerinţe 
minime, din punct de vedere 
energetic, la elementele de 
anvelopă ale clădirilor. 
 

Camera 
Deputaţilor 
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 (2)Realizarea lucrărilor de intervenţie 
stabilite prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă are drept scop creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe, respectiv reducerea 
consumurilor energetice pentru 
încălzirea apartamentelor, în condiţiile 
asigurării şi menţinerii climatului 
termic interior, precum şi ameliorarea 
aspectului urbanistic al localităţilor. 
 

(2)Realizarea lucrărilor de intervenţie 
stabilite prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă are drept scop creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe, respectiv reducerea 
consumurilor energetice pentru încălzirea 
apartamentelor, în condiţiile asigurării şi 
menţinerii climatului termic interior, 
precum şi ameliorarea aspectului 
urbanistic al localităţilor şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi 
de locuire. 
 
Alineat nou 
(3) Realizarea lucrărilor de intervenţie 
stabilite de prezenta lege vor avea în 
vedere şi reparaţiile  structurale ale 
clădirilor- blocuri de locuinţe, acolo 
unde este cazul. 
 
Dep.Horia Cristian-PNL 
 

II. - prin realizarea lucrărilor de 
reabilitare termică se asigură, cu 
consumuri reduse de energie, 
condiţiile de climat interior stabilite 
prin proiect, respectiv a condiţiilor 
de locuire (confort interior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.In general este vorba de cladiri mai 
vechi de 50 de ani, care este durata 
garantata de viata a cladirilor. Acolo 
unde este cazul este imperios 
necesar de a fi rezolvate si 
problemele structurale 
II. reparaţiile structurale (punerea în 
siguranţă a clădirii) nu fac obiectul 
actului normativ 
 

Camera 
Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Art. 2 În sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
a) bloc de locuinţe - clădire - imobilul 
format din proprietăţi individuale 
definite ca apartamente şi proprietatea 
comună indiviză. Expresia vizează atât 
clădirea în ansamblul său, cât şi părţi 
ale acesteia - tronsoane de bloc - 
separate prin rost; 
 
 

Art. 2. În sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii:  
a) nemodificat 
 
a) bloc de locuinţe - clădire - imobilul 
format din proprietăţi individuale definite 
ca apartamente cu destinaţia de 
locuinţe, spaţii cu alte destinaţii şi 
proprietatea comună indiviză. Expresia 
vizează atât clădirea în ansamblul său, 
cât şi părţi ale acesteia - tronsoane de 

 
 
 
 
 
I.Pentru o definire clară şi completă 
a expresiei “bloc de locuinţe” 
II. Definiţia din actul normativ 
subliniază obiectivul urmărit de 
acesta, respectiv realizarea lucrărilor 
la anvelopa blocului de locuinţe în 
scopul reducerii costurilor cu 

Camera 
Deputaţilor 
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b)program local multianual privind 
creşterea performanţei energetice la 
blocurile de locuinţe - documentul 
fundamentat şi elaborat de autorităţile 
administraţiei publice locale ale 
municipiilor, oraşelor, comunelor, 
respectiv ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, pe baza contractelor de 
mandat încheiate cu asociaţiile de 
proprietari, aprobat prin hotărâre a 
consiliului local, întocmit în vederea 
fundamentării alocaţiilor de la bugetul 
local şi de la bugetul de stat, denumit în 
continuare program local; 
 
c)program naţional multianual privind 
creşterea performanţei energetice la 
blocurile de locuinţe - documentul 
elaborat de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei şi aprobat prin 

bloc - separate prin rost; 
 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 
a1) anvelopa de reabilitare estetică / 
termică / structurală a unei clădiri este 
un sistem compozit - ansamblu de 
elemente care trebuie sa fie 
îndeplinească următoarele condiţii : 
- elementele constitutive să fie 
compatibile între ele ; 
- sistemul compozit să  fie compatibil 
cu structura de anvelopat ( suprafaţa 
blocului de locuinţe – clădire) ; 
- să îndeplineasca primele două 
condiţii  indiferent de originea/sursa  
elementelor care îl compun. 
 
Dep.Horia Cristian-PNL 
 
 
 
 
 
 
c) program naţional multianual privind 
creşterea performanţei energetice la 
blocurile de locuinţe – document elaborat 
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei şi aprobat prin hotărâre de 
guvern, în baza programelor locale 
transmise de coordonatorii locali şi a 
fondurilor alocate din bugetul de stat în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei, denumit în 
continuare program naţional; programul 
naţional prevede alocaţiile stabilite în 

încălzirea apartamentelor; 
 
 
I.Este extrem de important ca 
elementele constitutive sa poate 
proveni din surse diferite pentru a 
impiedica practicile de monopol, 
intrucat exista in EU doar 2 
companii care fabrica sisteme 
integrate.  
Dar indiferent de sursa trebuie sa fie 
compatibile intre ele si cu suprafata 
blocului, altfel este posibil ca in 2-3 
ani sa se desprinda. 
II. în Normele metodologice sunt 
precizate condiţiile pe care trebuie 
să le îndeplinească materialele şi 
sistemele termoizolante utilizate 
pentru îmbunătăţirea performanţei 
energetice a elementelor de 
anvelopă. 
 
 
I.Pentru mai multă transparenţă în 
ceea ce priveşte criteriile alocării 
fondurilor şi pentru a nu exista 
posiblitatea alocării acestora pe 
criterii subiective, este necesar ca 
programul naţional să fie aprobat 
prin hotărâre de guvern şi nu prin 
ordin al ministrului. 
II. programul, completat cu 
obiective noi ori de câte ori este 
necesar, poate a fi aprobat în timp 
scurt prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale şi turismului, 
funcţie de alocaţiile bugetare 
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ordin al ministrului, în baza 
programelor locale transmise de 
coordonatorii locali şi a fondurilor 
alocate din bugetul de stat în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, denumit în continuare 
program naţional; programul naţional 
prevede alocaţiile stabilite în aplicarea 
prevederilor art. 13 lit. a) pentru 
bugetele locale ale municipiilor, 
oraşelor şi comunelor, precum şi ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti; 
 
 

aplicarea prevederilor art 13 lit. a) pentru 
bugetele locale ale municipiilor, oraşelor 
şi comunelor, precum şi ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti; 
 

Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 

parlamentar al PNL 
 
 

3. Art. 4 Lucrările de intervenţie la 
anvelopa blocului de locuinţe, stabilite 
prin prezenta ordonanţă de urgenţă, 
sunt: 
 
 
 
 
d)izolarea termică a planşeului peste 
subsol, în cazul în care prin proiectarea 
blocului sunt prevăzute apartamente la 
parter; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Articolul 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 Art. 4 – (1) Lucrările de 
intervenţie stabilite prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă asupra blocurilor de 
locuinţe sunt:  
 .......  
 d) izolarea termică a planşeului 
peste subsol, în cazul  în care prin 
proiectarea blocului sunt prevăzute 
apartamente la parter şi izolarea termică 
a planşeului peste spaţiile comerciale 
situate la parterul/ mezaninul clădirii; 
  
 ....... 
 h) realizarea şarpantelor şi a 
acoperişurilor ori repararea sau 
înlocuirea acestora; 
 i) intervenţii la conductele şi 
armăturile instalaţiilor de încălzire şi 
apă caldă 

I.Pentru a se economisi energie 
termică conform obiectivelor 
programului de reabilitare termică ar 
trebui schimbate şi instalaţiile de apă 
caldă şi încălzire pentru că în 
majoritatea cazurilor acestea sunt 
foarte vechi şi se pierde căldură. 
Aplicarea măsurilor  menţionate, 
fundamentate prin expertiză şi audit 
energetic, ar conduce la 
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.  
II. - la lit. d), diferenţa de 
temperatură între spaţiile încălzite 
ale apartamentelor şi spaţiile 
comerciale este ≤ 4oC şi, conform 
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 j) lucrări de demontare 
instalaţii  şi echipamente montate 
aparent pe faţadele blocului de 
locuinţe, precum  şi remontarea 
acestora după efectuarea lucrărilor de 
izolare termică a anvelopei clădirii;  
 k) lucrări de refacere a 
finisajelor faţadelor;  
 l) înlocuirea conductelor de 
distribuţie pe orizontală şi verticală, a 
armăturilor cu pierderi, ce constituie 
părţi comune ale blocului de locuinţe-
clădire;  
 

Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 

parlamentar al PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 m) montarea de repartitoare de 
costuri şi de robinete termostatate pe 
corpurile de încălzire din 
apartamente; 
 

Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 

parlamentar al PNL şi Borbély László – 
Grup parlamentar al UDMR 

 
 
 

reglementărilor tehnice, se 
neglijează pierderile către spaţiile 
comerciale; 
- lucrările precizate la lit. h), i) şi l), 
nu fac obiectul actului normativ, aşa 
cum se defineşte la art. 1. alin.(1) – 
Prezenta ordonanţă de urgenţă 
stabileşte lucrările de intervenţie 
pentru izolarea termică a blocurilor 
de locuinţe. 
De menţionat că realizarea 
şarpantelor reprezintă investiţie la 
construcţii existente, pentru care 
trebuie respectate prevederile legale 
în vigoare. 
 
 
I.Trebuie inclusă ca măsură 
contorizarea individuală conform 
OUG nr.22/2008 privind eficienţa 
energetică şi promovarea utilizării la 
consumatorii finali a surselor 
regenerabile de energie, art.9, 
alin.(7): „Atunci când se branşează 
o clădire sau atunci când o clădire 
este supusă unor renovări majore, în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor, se montează 
întotdeauna contoare individuale, 
achiziţionate prin proceduri 
concurenţiale.” 
Montarea repartitoarelor de costuri 
şi a robinetelor termostatate poate 
conduce la modificări de 
comportament ale consumatorilor 
având în vedere posibilitatea 
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e)lucrări de demontare a instalaţiilor 
şi a echipamentelor montate aparent 
pe faţadele / terasa blocului de 
locuinţe, precum şi remontarea 
acestora după efectuarea lucrărilor 
de izolare termică; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Se abrogă 
Dep.Matei Brătianu-PSD 
Dep.Viorel Balcan-PDL 
Dep.Dan Mazilu-PSD 
 
 
 

dimensionării consumurilor, 
eliminării risipei şi realizării de 
importante economii la bugetul 
locatarilor. 
II. montarea repartitoarelor de 
costuri prevăzută la lit. m) nu face 
obiectul actului normativ prin care 
se urmăreşte reducerea consumurilor 
energetice în condiţiile realizării şi 
menţinerii condiţiilor de confort 
interior. 
De menţionat că prin montarea 
repartitoarelor de costuri nu se 
realizează condiţiile de confort 
interior. 
 
I.Dupa cum se precizeaza atat in 
nota de fundamentare, cat si in 
preambulul OUG 18/2009, actul 
normativ vizeaza o situatie  
extraordinara, prevazuta de  
art. 115 alin. (4) din Constitutie, 
respectiv planul national de eficienta 
Energetica, motiv pentru care, toate 
instalatiile si echipamentele montate 
de terti, precum: antene, reclame, 
cabluri, etc pot fi demontate si 
remontate de acestia. 
 
II.Este necesară menţinerea 
lucrărilor de la lit. e) întrucât există 
riscul ca instalaţiile aparente, 
precum instalaţiile de gaze naturale, 
să fie înglobate în sistemul 
termoizolant care este aplicat pe 
anvelopa clădirii. 
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(g) lucrări de refacere a structurii de 
rezistenţă , acolo unde este cazul, în 
baza expertizei tehnice „ rezistenta 
mecanica şi stabilitate”, prevăzute la 
art. 11 aliniatul  (2); 
 
Dep.Horia Cristian-PNL 
 
 
l) înlocuirea conductelor de distribuţie 
pe orizontală şi verticală, a 
armăturilor compromise, ce constituie 
părţi comune ale blocului de locuinţe 
racordate la sistemele centralizate de 
furnizare a energiei termice;  
 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 
 
 
După alin(1) se introduce alin. (2): 
(2) Odată cu efectuarea lucrărilor 
prevăzute la art. 4 alin. (1) se pot 
executa  şi alte lucrări, în condiţiile în 

II.nu se susţine amendamentul la lit. 
g) deoarece pentru punerea în 
siguranţă a construcţiilor, există 
prevederi specifice în alte acte 
normative. 
 
II.nu se susţine amendamentul la lit. 
l) deoarece lucrările specifice la 
instalaţiile clădirilor – de încălzire şi 
de apă caldă de consum – nu fac 
obiectul actului normativ şi pot fi 
efectuate de către asociaţiile de 
proprietari/proprietari 
 
 
 
II.este necesară explicitarea 
lucrărilor eligibile pentru a se evita 
interpretările. 
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care acestea sunt justificate din punct 
de vedere tehnic şi sunt cuprinse în 
documentaţia de proiectare. 
 

Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 

parlamentar al PNL 
4. Art. 6  

 
 

________ 

După litera b) a articolului 6 se 
introduc trei litere noi, respectiv 
literele c,d şi e cu următorul conţinut: 

c)repararea/înlocuirea instalaţiei de 
scurgere a apelor uzate menajere şi a 
instalaţiei de alimentare cu apă rece, 
de la nivelul parterului şi până la 
circuitul de branşament; 

d)repararea/refacerea căminelor şi 
canalelor protective exterioare dintre 
peretele subsolului şi căminelede 
racord; 

e)repararea/refacerea trotuarelor şi 
sistematizarea exterioară a terenului.” 

Grup de 8 senatori PSD şi UDMR şi un 
dep. PSD ( Plx 773/2010) 

II.realizarea lucrărilor aferente 
instalaţiilor de apă rece şi canalizare, 
repararea/ refacerea căminelor şi a 
trotoarelor, precum şi sistematizarea 
terenului, nu conduc la scopul urmărit 
de aplicarea actului normativ de 
reducere a consumului anual specific 
de energie pentru încălzire de sub 100 
kWh/m2 arie utilă, în condiţii de 
eficienţă economică. 
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5. Art. 7 Etapele necesare implementării 
programelor locale sunt următoarele: 
 
 
 
 
 
 
 
d)proiectarea lucrărilor de intervenţie; 
 
 

4. Articolul 7 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 Art.7 - Etapele necesare 
implementării programelor locale sunt 
următoarele: 
  
 
 d) proiectarea lucrărilor de 
intervenţie şi auditul energetic unitar 
pe tipuri de blocuri de locuinţe; 
 d’) elaborarea unui normativ de 

 
 
 
 
 
 
 
 
I.Pentru realizarea programelor 
multianuale este necesară o evaluare 
iniţială pe tipuri de blocuri. 

Totodată, pentru o mai mare 
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costuri maximale aprobate şi finanţate 
de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 

Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 

parlamentar al PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d1) stabilirea lucrărilor de intervenţie 
care se vor executa la fiecare bloc de 
locuinţe înscris în programul local; 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 
 
 
d2) stabilirea cotei de 20% din 
valoarea lucrărilor de investiţii care 
revine spre plată asociaţiei de 
proprietari; 
 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 
d3) semnarea contractului de mandat 
de către asociaţiile de proprietari, care 

transparenţă a utilizării fondurilor, 
precum şi pentru a nu exista 
posiblitatea săvârşirii unor abuzuri 
se impune elaborarea unui normativ 
de costuri maximale. 

II.amendamentul d) referitor la 
evaluarea performanţei energetice pe 
tipuri de blocuri de locuinţe nu se 
susţine deoarece acestea au fost 
realizate şi exploatate în condiţii 
diferite. 
De menţionat că în anul 2010 
MDRT a elaborat un standard de 
cost pentru lucrările de reabilitare 
termică a blocurilor de locuinţe. 
 
II.nu se susţine amendamentul d1) 
deoarece în actul normativ, la art. 4, 
lit. a)-d) sunt precizate lucrările de 
intervenţie care pot fi finanţate în 
condiţiile actului normativ. 

 

II.nu se susţine amendamentul d2) 
deoarece, la momentul semnării 
contractului de mandat nu este 
efectuat auditul energetic prin care 
sunt stabilite lucrările de intervenţie 
şi estimate costurile. 
II.nu se susţine amendamentul d3) în 
concordanţă cu menţiunile de mai 
sus. 

 

 

 

II.În urma votului amendamentului, 
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g)recepţia finală, după expirarea 
perioadei de garanţie de bună execuţie 
de 3 ani. 
 

să conţină în anexă actul adicional cu 
semnăturile de accept de plată 
individualizată a majorităţii 
proprietarilor spaţiilor cu destinaţia de 
locuinţe; 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
  

g) recepţia finală, după expirarea 
perioadei de garanţie de bună execuţie de 
5 ani. 

 
Dep.Matei Brătianu-PSD 
Dep.Viorel Balcan-PSD 
Dep.Dan Mazilu-PSD 
 

se propune ca perioada de garanţie 
de bună execuţie să rămână la 3 ani. 

6.  
 
 
 
Art. 8 Asociaţiile de proprietari din 
blocurile de locuinţe identificate şi 
inventariate sunt înştiinţate de către 
coordonatorii locali asupra 
posibilităţii de înscriere în programul 
local. 
 

5. Articolul 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 Art. 8 - Toate asociaţiile de 
proprietari vor fi înştiinţate de către 
coordonatorii locali asupra posibilităţii de 
înscriere în programul local. 
 

Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 

parlamentar al PNL 
sau 

 Art. 8 - Toate asociaţiile de 
proprietari din blocurile de locuinţe 
identificate şi inventariate vor fi 
înştiinţate de către coordonatorii locali 
asupra posibilităţii de înscriere în 
programul local. 

(Autori: deputaţi Sulfina Barbu, Vasile 
Gherasim, Zanfir Iorguş -  PD-L şi 
Antonella Marinescu – PSD+PC) 

 
 
 
I.Pentru mai multă transparenţă în 
ceea ce priveşte criteriile alocării 
fondurilor şi pentru a nu exista 
posiblitatea alocării acestora pe 
criterii subiective. 
II. Se menţine forma iniţială a 
articolului, din considerentele 
precizate anterior (blocuri de 
locuinţe construite după proiecte 
elaborate în perioada 1950-1990). 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Camera 
Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

0 1 2 3 4 
 
După alineatul (1) al art.8 se introduce 
un nou alineat, alin.(11), cu următorul 
cuprins: 
Art.8. -(11) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(1), în cazul blocurilor de 
locuinţe construite în perioada 1950-
1970, documentaţia de proiectare 
prevăzută la art.7, lit.c) va cuprinde 
numai documentaţia de avizare a 
lucrărilor de intervenţie şi proiectul 
tehnic însoţit de detaliile de execuţie. 
Iniţiator: dep. Relu Fenechiu (Plx 
151/2010) 
 

 
 
 
II. fără o evaluare din punct de 
vedere energetic, nu pot fi stabilite 
corect lucrările de intervenţie la 
anvelopa blocurilor de locuinţe şi, pe 
cale de consecinţă, nu se poate 
realiza proiectul tehnic şi 
documentaţia de avizare. 

 

7. Art. 9  
(3)Prin contractul de mandat se prevăd 
obligaţiile părţilor, precum şi alte 
clauze asupra cărora părţile convin. 
 

(3) Prin contractul de mandat se prevad 
obligatiile partilor, precum si alte clauze 
asupra carora partile convin. Forma 
cadru a contractului de mandat, care 
contine prevederi minimale, este 
prevazuta in Anexa la prezenta lege. 

 
Dep.Matei Brătianu-PSD 
Dep.Viorel Balcan-PSD 
Dep.Dan Mazilu-PSD 
 
 
(3) Prin contractul de mandat şi actul 
adiţional se prevăd obligaţiile părţilor, 
precum şi alte clauze asupra cărora 
părţile convin. 
 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 

I.Este necesara fixarea unui cadru 
general de negociere intre 
autoritatile locale si asociatiile de 
proprietari, pentru: 
- evitarea pierderii timpului; 
- asociatia de proprietari nu poate 
incheia contractul pana nu cunoaste 
valoarea concreta a cotei de 20% ce 
ii revina la plata;  
- eliminarea oricaror dispute intre 
asociatiile de proprietari si 
autoritatile locale, la negocieri; 
- evitarea inserarii unor prevederi 
arbitrare ; 

- pentru a se asigura apararea si a 
drepturilor asociatiilor de 
proprietari, care nu au experienta si 
nu beneficiaza de consiliere de 
specialitate pentru  negocierea si 
incheierea contractelor.   

II. Se păstrează forma iniţială a 
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articolului din actul normativ, 
deoarece, prin Normele 
metodologice, se prevede atât 
modelul contractului de mandat, cât 
şi modelul actului adiţional, care 
cuprind clauzele minime şi 
obligatorii, părţile având libertatea 
să-l completeze cu alte clauze, după 
caz. 

8. Art. 10  (2)Solicitarea asociaţiei de 
proprietari prevăzută la alin. (1) este 
însoţită de: 
a)contractul de mandat semnat; 
b)hotărârea privind înscrierea în 
programul local, adoptată în adunarea 
generală cu acordul majorităţii 
proprietarilor; 
 
c) lista proprietarilor din imobil. 
 

 
 
 
a) Abrogat 
 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 
 
 
c) lista proprietarilor a spaţiilor cu 
destinaţia de locuinţe, precum şi a 
proprietarilor a căror spaţii au altă 
destinaţie. 
 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 
 
Art. 10 (2) se modifica si completreaza 
dupa cum urmeaza: 
c) lista proprietarilor din imobil precum 
si a tuturor persoanelor, fizice sau 
juridice, care folosesc apartamentele in 
baza unor contracte de inchiriere, 
comodat, asociere in participatiune sau 
orice alte tipuri de contracte; 
d)     adeverinte eliberate de angajatori 
si de catre administratratia financiara 

 
II.Se păstrează form iniţiale a lit. a) 
– semnarea contractului de mandat 
de către asociaţiile de proprietari în 
vederea continuării acţiunilor de 
realizare a auditului energetic şi 
elaborarea proiectelor de execuţie. 
 
 
 
 
 
 
 
I.Acordarea sumelor de catre 
autoritatile administatiei publice 
centrale si locale trebuie sa vizeze, 
in principal, persoanele vulnerabile 
si cele cu venituri mici, astfel, 
putand fi reabilitate termic mai 
multe blocuri; 
Persoanele fizice si/sau juridice, care 
realizeaza venituri mari, sau, 
respectiv, au cifra de afaceri mare, 
pot suporta singure cheltuielile de 
reabilitare / imbunatire termica, 
nefiind justificate cheltuieli din 
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privind veniturile realizate de catre 
fiecare proprietar in ultimul an; 
e)    declaratii notariale  pe proprie 
raspundere din care rezulta ca 
proprietarii apartamentelor nu mai 
detin alte imobile in proprietate; 
f)     dovada privind cifra de afaceri si 
veniturile realizate in ultimul an, in 
cazul persoanelor juridice sau a 
persoanelor fizice autorizate care 
functioneaza in apartamentele care 
urmeaza a beneficia de lucrari de de 
interventie; 
g)    dovada constituirii fondului de 
reparatii, prevazut de art. 21 lit c), 
pentru asigurarea finantarii cotei-parti 
care ii revine in vederea executarii 
lucrarilor de interventii; 
  
Dep.Matei Brătianu-PSD 
Dep.Viorel Balcan-PSD 
Dep.Dan Mazilu-PSD 
 
d) lista lucrărilor prevăzute la art.4 
care au fost executate pe cheltuiala 
proprietarilor sau a asociaţiei de 
proprietari care nu se vor include în 
lucrările de intervenţie. 
 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 
Alin.(3) Asociaţiile de propretari pot 
solicita coordonatorului local 
diminuarea cotei de 20% cu suma 
reprezentând investiţiile pe care 
membrii asociaţiei le-au făcut cu 

partea statului; 

Este necesar ca asociatia de 
proprietari sa faca dovada ca isi 
poate achita cota-parte, pentru ca 
primaria / coordonatorul local sa 
incheie in cunostinta de cauza 
contractele pentru proiectare si 
executarea lucrarilor.    

II. nu se susţin amendamentele la 
art. 10 alin.(2) din următoarele 
considerente: 
- scopul urmărit prin actul normativ 
este reducerea consumurilor 
energetice pentru încălzire şi, în 
consecinţă, reducerea facturilor cu 
întreţinerea pe perioada rece a 
anului; 
- prin actul normativ sunt vizaţi 
proprietarii apartamentelor şi nu 
persoanele care locuiesc în acestea 
pe baza unor contracte de orice fel; 
- prin actul normativ, autoritatea 
locală stabileşte criteriile şi 
condiţiile pe baza cărora poate 
decide preluarea parţială sau 
integrală a cheltuielilor aferente 
lucrărilor de intervenţie 
corespunzătoare cotei de ce revine 
asociaţiei de proprietari; 
 
- prin actul normativ asociaţia de 
proprietari are obligaţia constituirii 
fondului de reparaţii pentru 
asigurarea finanţării cotei-părţi care 
îi revine. 
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înlocuirea ferestrelor, a uşilor, inclusiv 
cu înlocuirea tâmplăriei aferente 
accesului în imobil. 

 
Dep.Matei Brătianu-PSD 
Dep.Viorel Balcan-PSD 
Dep.Dan Mazilu-PSD 
 
(3) Asociaţiile de proprietari pot 
solicita coordonatorului local 
diminuarea cotei de 20% cu suma 
reprezentând lucrările executate 
conform alin.(2) lit.d), aşa cum rezultă 
din documentaţia întocmită conform 
art.11. 

 

Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 

- auditul energetic se realizează 
pentru clădirea existentă în 
momentul evaluării, respectiv se au 
în vedere atât lucrările executate de 
către asociaţia de proprietari la 
părţile comune, cât şi cele ale 
proprietarilor, respectiv înlocuirea 
tâmplăriei exterioare şi/sau lucrările 
la instalaţia de încălzire şi apă caldă 
menajeră. În acest context, prin 
auditul energetic se prevede restul 
lucrărilor de intervenţie şi, pe cale 
de consecinţă, nu se poate solicita 
diminuarea contribuţiei asociaţiilor 
de proprietari. 

 

9. Art. 11 (1) 
c) elaborarea proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie, precum şi a 
documentaţiei de achiziţie pentru 
contractarea executării lucrărilor de 
intervenţie. 
 
(2)Expertiza tehnică prevăzută la alin 
(1) lit. a) se realizează pentru analiza 
structurii de rezistenţă a blocului de 
locuinţe din punctul de vedere al 
asigurării cerinţei esenţiale "rezistenţă 
mecanică şi stabilitate", urmărind 
metoda calitativă prevăzută de 
reglementările tehnice în vigoare. În 
cazul în care expertiza tehnică prevede 
necesitatea efectuării unor lucrări de 

c) elaborarea proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie, precum şi a 
documentaţiei de achiziţie pentru 
contractarea executării lucrărilor de 
intervenţie în costurile stabilite prin 
hotărâre a consiliului local. 
 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
6. Alineatul (2) al articolului 11 se 
modifică şi va avea următorul cuprins:
  
 (2) Expertiza tehnică prevăzută la 
alin (1) lit. a) se realizează pentru analiza 
structurii de rezistenţă a blocului de 
locuinţe din punctul de vedere al 
asigurării cerinţei esenţiale "rezistenţă 
mecanică şi stabilitate", urmărind metoda 

 

 

 

I.Amendamentul propus este 
necesar datorită următorului 
considerent: costul pentru refacerea 
clădirilor cu bulină roşie este enorm 
şi nu se justifică datorită structurii 
de rezistenţă şi de stabilitate în 
continuă şubrezire. Chiar dacă se 
realizează lucrări de consolidare sau 
reparaţie a respectivelor imobile, 
acestea vor avea permanent un risc 
seismic ridicat şi orice investiţie în 
ele nu justifică costurile financiare 
şi nici nu se amortizează în timp. 
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consolidare / reparaţii care 
condiţionează executarea lucrărilor de 
intervenţie, contractorul proiectării 
lucrărilor de intervenţie informează în 
scris coordonatorul local în vederea 
dispunerii de către acesta a măsurilor 
ce se impun. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Elaborarea documentaţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se 
realizează după aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici prin hotărârea 
consiliului local, notificarea asociaţiei 
de proprietari de către coordonatorul 
local privind hotărârea consiliului local 
şi încheierea actului adiţional la 
contractul de mandat privind stabilirea 
şi individualizarea obligaţiilor de plată 
pentru executarea lucrărilor de 
intervenţie. 
 

calitativă prevăzută de reglementările 
tehnice în vigoare. În cazul în care 
expertiza tehnică prevede necesitatea 
efectuării unor lucrări de consolidare / 
reparaţii care condiţionează executarea 
lucrărilor de intervenţie, contractorul 
proiectării lucrărilor de intervenţie 
informează în scris coordonatorul local în 
vederea dispunerii de către acesta a 
măsurilor ce se impun. În cazul 
clădirilor cu bulină roşie nu se aplică 
prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
Autor: senator  
Ovidius Mărcuţianu – Grup parlamentar 

al PNL 
 

(3) Elaborarea documentaţiilor prevăzute 
la alin. (1) lit. b) şi c) se realizează după 
aprobarea indicatorilor tehnico-
economici prin hotărârea consiliului 
local, notificarea asociaţiei de proprietari 
de către coordonatorul local privind 
hotărârea consiliului local şi încheierea 
actului adiţional la contractul de mandat 
privind stabilirea şi individualizarea 
obligaţiilor de plată a fiecărui 
proprietar pentru executarea lucrărilor 
de intervenţie. 

 

Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 

(4) Actul adiţional la contractul de 
mandat se întocmeşte de asociaţia de 
proprietari pe baza documentaţiei 

II.Actul normativ are în vedere 
realizarea lucrărilor de intervenţie la 
blocurile de locuinţe care nu 
necesită lucrări de consolidare. 

Referitor la clădirile încadrate prin 
raport de expertiză în clasa I de risc 
seismic, menţionăm că, de regulă, 
acestea sunt construite înainte de 
anul 1950. 

 

 

II.  prin actul normativ se prevede 
individualizarea obligaţiilor de plată 
pe surse de finanţare: buget de stat, 
buget local, fondul de reparaţii 

În ceea ce priveşte individualizarea 
obligaţiilor de plată ale membrilor 
asociaţiei de proprietari, aceasta se 
realizează în cadrul asociaţiei de 
proprietari. 

 

 

II.actul adiţional nu poate fi 
întocmit de către asociaţia de 
proprietari, deoarece nu deţine toate 
datele tehnico-economice, iar 
coordonatorului local îi revine 
obligaţia de a încheia contractul 
pentru executarea lucrărilor. 
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precizate la art.7 litera d1). 

 

Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 

10. Art. 12 Finanţarea proiectării lucrărilor 
de intervenţie prevăzute la art. 4 şi 6 se 
asigură din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
respectiv ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în condiţiile legii. 
 

Art. 12 Finanţarea proiectării lucrărilor de 
intervenţie prevăzute la art. 4 şi 6, aşa 
cum sunt prevăzute la art.11, se asigură 
din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, respectiv ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, în 
condiţiile legii. 
 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 
 

II.exprimare neclară Camera 
Deputaţilor 

 

11.  
 
 
Art. 13 Finanţarea executării lucrărilor 
de intervenţie prevăzute la art. 4 şi 6 se 
asigură astfel: 
a)50% din alocaţii de la bugetul de 
stat, în limita fondurilor aprobate anual 
cu această destinaţie în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei; 
b)30% din fonduri aprobate anual cu 
această destinaţie în bugetele locale 
şi/sau din alte surse legal constituite; 
c)20% din fondul de reparaţii al 
asociaţiei de proprietari şi/sau din 
alte surse legal constituite, 
 

7. Articolul 13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 Art.13 - Finanţarea lucrărilor de 
intervenţie prevăzute la art. 4 şi 6 se 
asigură astfel:  
 a) 70% din alocaţii de la bugetul 
de stat, în limita fondurilor aprobate 
anual cu această destinaţie în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei; 
b) Nemodificat 
 
 
c) Se abrogă 
 

Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 

parlamentar al PNL 
 

d) consiliile locale stabilesc şi aprobă 

I.Efectele crizei economice asupra 
economiei româneşti au determinat 
în primul rând o scădere a 
veniturilor populaţiei şi, implicit, a 
nivelului de trai, prin neacordarea 
creşterilor salariale preconizate, prin 
deprecierea monedei naţionale, 
precum şi prin pierderea a 
numeroase locuri de muncă. 
Pe de altă parte, aşa cum se 
menţionează şi în expunerea de 
motive, prin acest act normativ se 
are în vedere susţinerea agenţilor 
economici din domeniul 
construcţiilor şi crearea de noi locuri 
de muncă.  
Prin urmare, pentru a veni în 
sprijinul real al populaţiei, 
considerăm că este necesară 
degrevarea acesteia de o cheltuială 
suplimentară, mai ales într-un 
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modul de selecţie a celor ce urmează să 
primească finanţare în cotă de 30% 
din fondurile aprobate cu această 
destinaţie în bugetele locale.” 
 

Autori: deputaţi Sulfina Barbu, Vasile 
Gherasim, Zanfir Iorguş -  PD-L, Duşa 
Mircea, Apostolache Cristian, Bobeş 
Marin, Călin Ion, Ciocan Gheorghe, 

Macaleţi Costică, Marinescu Antonella, 
Răţoi Neculai, Soporan Vasile Filip şi 

Vlădoiu Aurel – PSD+PC 
 
Art. 13 (1) Finanţarea executării lucrărilor 
de intervenţie prevăzute la art. 4 şi 6 şi 
executate exclusiv la spaţiile cu 
destinaţia de locuinţă se asigură astfel: 

 

Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 
Art. 13 Finanţarea executării lucrărilor de 
intervenţie se asigură astfel: 
a)60% din alocaţii de la bugetul de stat, 
în limita fondurilor aprobate anual cu 
această destinaţie în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei; 
b)30% din fonduri aprobate anual cu 
această destinaţie în bugetele locale 
şi/sau din alte surse legal constituite; 
c)10% din fondul de reparaţii al 
asociaţiei de proprietari şi/sau din alte 
surse legal constituite. 
 
Iniţiator: dep. Relu Fenechiu – Plx 
151/2010 
 

asemenea moment.  
 
II. În contextul limitării efortului 
bugetar, se propune păstrarea cotelor 
părţi pentru finanţarea executării 
lucrărilor de intervenţie prevăzute 
prin Ordonanţa de urgenţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.Este necesar să rămână la 
latitudinea consiliilor locale 
stabilirea şi aprobarea modului de 
selecţie a celor ce urmează să 
primescă finanţare 
 
 
II. nu susţine acest amendament, 
deoarece la evaluarea, din punct de 
vedere energetic, s-au avut în vedere 
lucrările efectuate asupra 
elementelor de anvelopă ale clădirii. 
 
 
 
 
 
I.Acordarea sumelor de catre 
autoritatile administatiei publice 
centrale si locale trebuie sa vizeze, 
in principal, persoanele vulnerabile 
si cele cu venituri mici, putand fi, 
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Art. 13 se completeaza dupa cum 
urmeaza: 
(2) Finantarea de la bugetul de stat si 
bugetele locale, prevazuta la art. 12 si 
la alin (1) din prezentul articol poate fi 
acordata numai daca: 
- proprietarii apartamentelor nu detin 
mai multe locuinte in proprietate; 
- proprietarii apartamentelor au 
venituri mai mici de …. lei pe membru 
de familie; 
- in apartamentele care vor beneficia 
de lucrari de interventie nu 
functioneaza persoane juridice care au 
cifra de afaceri mai mare de … lei/an, 
sau persoane fizice autorizate care 
realizeaza venituri mai mari de …. 
lei/an    
 
Dep.Matei Brătianu-PSD 
Dep.Viorel Balcan-PDL 
Dep.Dan Mazilu-PSD 
 

(2) Proprietarii spaţiilor din blocurile 
de locuinţe, altele decât cele cu 
destinaţia de locujnţe nu beneficiază 
de prevederile alin.(1), pentru spaţiile 
respective aceştia suportând integral 
contravaloarea lucrărilor de 
intervenţie. 

 

Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 

astfel, reabilitate termic mai multe 
blocuri; 
Persoanele fizice si/sau juridice, care 
realizeaza venituri mari, sau, 
respectiv, au cifra de afaceri mare, 
pot suporta singure cheltuielile de 
reabilitare / imbunatire termica, 
nefiind justificate cheltuieli ale 
statului. 
 

II. nu se susţine amendamentul 
referitor la modalitatea de finanţare 
a lucrărilor în sarcina asociaţiilor de 
proprietari deoarece la art. 14 
alin.(2) se prevede:   “Condiţiile de 
preluare şi criteriile de selecţie 
pentru aplicarea prevederilor alin. 
(1) se stabilesc şi se aprobă prin 
hotărâre a consiliului local. 

 

12. Art. 14 (1)Prin excepţie de la 
prevederile art. 13, autorităţile 

8. Articolul 14 se abrogă. 
 

I.Prin modificarea art. 13, 
reglementarea cuprinsă în art.14 nu 
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administraţiei publice locale pot 
asigura, în limita fondurilor aprobate 
anual cu această destinaţie, pe lângă 
cota de 30%: 
 
a)preluarea parţială sau integrală a 
cheltuielilor aferente lucrărilor de 
intervenţie corespunzătoare cotei de 
20% ce revine asociaţiei de 
proprietari. Autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
hotărî cu privire la măsurile 
aplicabile în vederea recuperării 
sumelor avansate pentru acoperirea 
cotei de 20%, pe baza mecanismelor 
proprii stabilite de acestea; 
b)preluarea parţială sau integrală a 
cheltuielilor aferente lucrărilor de 
intervenţie corespunzătoare cotei 
proprietarului / proprietarilor din blocul 
de locuinţe aflat / aflaţi în 
imposibilitate de a asigura sumele ce îi 
/ le revin. 
(2)Condiţiile de preluare şi criteriile de 
selecţie pentru aplicarea prevederilor 
alin. (1)se stabilesc şi se aprobă prin 
hotărâre a consiliului local. 
 

Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 
parlamentar al PNL 
 
Litera a) a alin.(1) al art. 14 se abrogă. 

 

Dep.Matei Brătianu-PSD 
Dep.Viorel Balcan-PDL 
Dep.Dan Mazilu-PSD 
 
Articolul 14 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

“Art.14-(1) Prin excepţie de la 
prevederile art. 13, autorităţile 
administraţiei publice locale pot asigura, 
în limita fondurilor aprobate anual cu 
această destinaţie, pe lângă cota de 30% 
preluarea parţială sau integrală a 
cheltuielilor aferente lucrărilor de 
înlocuire a ferestrelor ce revin 
proprietarilor.  

se mai justifică.  

 

Acordarea sumelor de catre 
autoritatile administatiei publice 
centrale si locale trebuie sa vizeze, 
in principal, persoanele vulnerabile 
si cele cu venituri mici, putand fi, 
astfel, reabilitate termic mai multe 
blocuri. 
Persoanele fizice si/sau juridice, care 
realizeaza venituri mari, sau, 
respectiv, au cifra de afaceri mare, 
pot suporta singure cheltuielile de 
reabilitare / imbunatire termica, 
nefiind justificate cheltuieli ale 
statului. 

Fata de motivele aratate mai sus, 
dispozitiile prevazute de art. 14 (1) 
lit b) sunt acoperitoare. 

II. Este necesară păstrarea alin. (1) 
în forma iniţială în concordanţă cu 
textul actului normativ 

 

Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Art. 16 În limita resurselor bugetare 
alocate în acest scop prin legea 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei: 
a)aprobă, prin ordin al ministrului, 
programul naţional, prin care alocă 
bugetelor locale fondurile aferente 
cotei-părţi prevăzute la art. 13 lit. a); 

9. Articolul 16 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 Art.16 -  (1) În limita resurselor 
bugetare alocate în acest scop prin legea 
bugetului de stat, la propunerea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, Guvernul adoptă, prin 

I.Modificarea este necesară pentru 
că urmează să fie introdus alineatul 
(2), numerotarea alineatului 
facându-se din motive de tehnică 
legislativă. 
Pentru mai multă transparenţă în 
ceea ce priveşte criteriile alocării 
fondurilor şi pentru a nu exista 
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b)repartizează şi comunică 
autorităţilor administraţiei publice 
locale fondurile alocate. 
 

hotărâre, programul naţional, prin 
care alocă bugetelor locale fondurile 
aferente cotei-părţi prevăzute la art.13 
lit.a).  
 
 (2) Alocarea şi repartizarea 
fondurilor se face conform criteriilor 
pentru repartizarea sumelor defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
prevăzute de Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale.   
 

Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 

parlamentar al PNL 
 

posibilitatea alocării acestora pe 
criterii subiective, este necesar ca 
programul naţional să fie aprobat 
prin hotărâre de guvern şi nu prin 
ordin al ministrului. 
 
Este necesară o corectă şi echitabilă 
distribuire a acestor fonduri, cele 
mai bune criterii fiind cele deja 
prevăzute în Legea nr.273/2006. 
II. Este necesară păstrarea formei 
iniţiale a articolului şi, în 
concordanţă cu prevederile art. 2 lit. 
c) din Ordonanţa de urgenţă, 
programul naţional se aprobă prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi turismului. 

 

14. Art. 18 Autorităţile administraţiei 
publice locale pot hotărî şi preluarea 
cheltuielilor aferente lucrărilor de 
intervenţie, corespunzătoare cotei de 
50% ce revine Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei, în limita 
fondurilor aprobate anual cu această 
destinaţie în bugetele locale, pentru 
blocurile de locuinţe neincluse în 
programul naţional, prevăzute la art. 
29. 
 

10. Articolul 18 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 Art. 18 - Autorităţile 
administraţiei publice locale pot hotărî şi 
preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor 
de intervenţie, corespunzătoare cotei de 
70% ce revine Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei, în limita 
fondurilor aprobate anual cu această 
destinaţie în bugetele locale, pentru 
blocurile de locuinţe neincluse în 
programul naţional prevăzute la art. 29. 

Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 

parlamentar al PNL 
Propunem abrogarea articolului 18 si 
renumerotarea celorlalte articole. 

I.Modificarea rezultă din necesitatea 
coroborării tuturor prevederilor 
prezentului act normativ. 

II. Se menţine cota de 50% pentru 
finanţarea executării lucrărilor de 
intervenţie prevăzută de Ordonanţa 
de urgenţă în condiţiile austerităţii 
financiare. 

 

 

 

 

 

 

I.Acest articol poate genera 
discriminari si abuzuri politice, in 
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Dep.Matei Brătianu-PSD 
Dep.Viorel Balcan-PDL 
Dep.Dan Mazilu-PSD 

conditiile in care, in baza art. 16 
MDRL aproba prin programul 
national fondurile necesare catre 
bugetele locale ( conf. art. 13 lit a).   

15. Art. 19 Consiliul local aprobă, la 
propunerea coordonatorilor locali: 
a)indicatorii tehnico-economici aferenţi 
obiectivelor de investiţii privind 
creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe; 
b)programele locale multianuale 
privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe. 
 

11. Articolul 19 va avea următorul 
cuprins: 
a)indicatorii tehnico-economici aferenţi 
obiectivelor de investiţii privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe după consultarea în prealabil 
a asociaţiei de proprietari; 
b)programele locale multianuale privind 
creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe, care vor cuprinde 
cu prioritate, blocurile de locuinţe care 
au fost incluse în programul naţional 
în anii anteriori. 
 
Sen. Anca Boagiu, Dep. Sulfina Barbu, 
Dep. Mircea Toader 
 
c) criteriile şi modul de selecţie a celor 
ce urmează să primească finanţare în 
cotă de 30% din fondurile aprobate cu 
această destinaţie din bugetele locale. 
 

Autori: deputaţi Sulfina Barbu, Vasile 
Gherasim, Zanfir Iorguş -  PD-L , Duşa 

Mircea, Apostolache Cristian, Bobeş 
Marin, Călin Ion, Ciocan Gheorghe, 

Macaleţi Costică, Marinescu Antonella, 
Răţoi Neculai, Soporan Vasile Filip şi 

Vlădoiu Aurel – PSD+PC 
 

 

 

I.Trebuie să se ţină cont că există 
asociaţii de proprietari care au 
întocmit documentaţia necesară în 
anii anteriori 

II.nu se susţin amendamentele 
deoarece: 

- coordonatorul local este primarul 
municipiului/ oraşului/ comunei; 

- în programul naţional sunt incluse 
blocurile de locuinţe la care se 
execută lucrări de intervenţie. 
Acestea nu pot fi scoase din 
program decât după finalizarea 
lucrărilor. 

- criteriile şi modul de selecţie al 
blocurilor se aprobă de către 
consiliul local, pe baza 
fundamentărilor coordonatorului 
local. 
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16.  
 

12. Literele a),b) şi f) ale articolului 20 
se modifică şi vor avea următorul 
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Art. 20 Coordonatorul local: 
 
a)realizează identificarea şi 
inventarierea blocurilor de locuinţe 
prevăzute la art. 1 alin. (1); 
b)înştiinţează asociaţiile de proprietari 
asupra prevederilor legale privind 
creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe, precizând 
condiţiile şi modalitatea de înscriere în 
programul local; 
 
 
 
 
 
 
f)transmite Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei propunerile 
cuprinse în programele locale în scopul 
includerii blocurilor de locuinţe în 
programul naţional; 
 
 
 
 
 
 
 
h)contractează executarea lucrărilor de 
intervenţie; 
 
 
 
 
 
 

cuprins: 
 
a)realizează identificarea şi inventarierea 
tuturor blocurilor de locuinţe prevăzute 
la art. 1 alin. (1); 
b) înştiinţează toate asociaţiile de 
proprietari asupra prevederilor legale 
privind creşterea performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe, precizând 
condiţiile şi modalitatea de înscriere în 
programul local; 
Sen. Anca Boagiu, Dep. Sulfina Barbu, 
Dep. Mircea Toader  
dep.Lucia Ana Varga-PNL 
dep.Cristian Buican-PNL 
dep.Diana Tuşa-PNL 
 
 f) transmite Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
propunerile cuprinse în programele locale 
în vederea includerii blocurilor de 
locuinţe în proiectul de hotărâre de 
Guvern privind programul naţional; 
 
dep.Lucia Ana Varga-PNL 
dep.Cristian Buican-PNL 
dep.Diana Tuşa-PNL 
h) contractează executarea lucrărilor de 
intervenţie, atât în numele 
administraţiei locale, pentru cota pe 
care va trebui sa o achite statul, cât şi 
în numele asociaţiei de proprietari, în 
baza contractului de mandat încheiat 
cu aceasta, respectiv pentru cota de 
20% pe care va trebui să o achite 
asociaţia  
Dep.Matei Brătianu-PSD 

 

I.Modificarea rezultă din necesitatea 
coroborării tuturor prevederilor 
prezentului act normativ. 

Trebuie să se ţină cont că există 
asociaţii de proprietari care au 
întocmit documentaţia necesară în 
anii anteriori 

 

II. Se propune forma articolului din 
Ordonanţa de urgenţă, deoarece se 
subliniază clar persoana juridică care 
încheie contractul pentru executarea 
lucrărilor 

 

II. aprobarea programului naţional 
se face prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale şi turismului. 

 

 

 

Este necesara stabilirea clara a 
cadrului contractual pentru: 
- autoritatea locala nu trebuie sa 
ajunga in situatia in care poate fi 
obligata sa acopere datoriile 
asociatiei de proprietari, in cazul in 
care aceasta din urma nu isi achita 
obligatiile; 
- evitarea blocajelor financiare; 
- vitarea proceselor care ar implica 
primariile, precum si sechestrele pe 
conturile acestora;  
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Dep.Viorel Balcan-PDL 
Dep.Dan Mazilu-PSD 

 

 

17.  
 
Art. 21- Asociaţia de proprietari: 
a)aprobă în adunarea generală a 
proprietarilor înscrierea în programul 
local; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)semnează contractul de mandat cu 
coordonatorul local, prin care îl 
mandatează pe acesta să stabilească 
măsurile şi acţiunile ce se impun, în 
condiţiile şi cu respectarea prezentei 
ordonanţe de urgenţă, pentru 
creşterea performanţei energetice a 
blocului de locuinţe; 
 
 
 
 
 
 
c)constituie fondul de reparaţii pentru 
asigurarea finanţării cotei-părţi care îi 

13. Articolul 21 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
a) aprobă în adunarea generală a 
proprietarilor solicitarea de înscrierea în 
programul local; 
 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 
a1) individualizează obligaţiile de plată 
pentru fiecare proprietar, conţinute în 
actul adiţional la contractul de 
mandate. 
 
Dep.Aurelia Vasile - PSD 
  
 b) semnează contractul de mandat 
cu coordonatorul local prin care îl 
mandatează pe acesta să organizeze, să 
contracteze  şi să finanţeze, în 
condiţiile legii, elaborarea 
documentaţiei de proiectare, precum şi 
execuţia lucrărilor de intervenţie; 
 
 b') participă la actele 
desfăşurate de comisia de licitaţie; 
Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 
parlamentar al PNL 
  
c) Se elimină 
 

 

II. Se menţine forma articolului din 
Ordonanţa de urgenţă, deoarece 
asociaţia de proprietari aprobă 
înscrierea şi nu solicitarea de 
înscriere în programul local. 

 

II.nu se susţine amendamentul a1) 
deoarece la momentul încheierii 
contractului de mandat nu se poate 
pune problema individualizării 
obligaţiilor de plată ale membrilor 
asociaţiei. Mai mult, prin Normele 
metodologice se precizează 
modalitatea de plată funcţie de cota-
parte indiviză deţinută de fiecare 
proprietar în parte. 

 

 

 

I.Pentru mai multă transparenţă, 
asociaţia de proprietari trebuie să 
aibă dreptul de a participa la actele 
desfăşurate de comisia de licitaţie. 

 

 

I.Pentru ca asociaţiile de proprietari 
să participe la contractarea lucrărilor 
în cadrul programului derulat de 
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revine în vederea executării lucrărilor 
de intervenţie; 
 
d)participă la recepţia la terminarea 
lucrărilor, precum şi la recepţia finală. 
 

 
 

 
 d) face parte din comisia de 
recepţie la terminarea lucrărilor, precum 
şi la recepţia finală. 
 

Dep.Aurelia Vasile - PSD 
 

MDRL conform OUG 18/2009 
privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe. 

 

18.  
 
 
Art. 22-  
a)centralizează şi prioritizează 
propunerile cuprinse în programele 
locale în scopul includerii blocurilor de 
locuinţe în programul naţional, în 
limita fondurilor alocate; 
 
 
b)aprobă programul naţional; 
 
 
 
 
 
 
 

14. Literele a) şi b) ale articolul 22 se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 a) centralizează propunerile 
cuprinse în programele locale în scopul 
includerii blocurilor de locuinţe în 
programul naţional şi propune 
prioritizarea acestora în limita 
fondurilor alocate, prin elaborarea 
proiectului de hotărâre de Guvern; 
 b) elaborează proiectul de 
hotărâre de Guvern ce vizează 
programul naţional; 
Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 
parlamentar al PNL 
 

Litere noi (f) şi (g) 
Art 22. (f) elaboreaza definiţii 
calitative  clare şi indubitabile, ale  
caracteristicilor tehnice ale fiecarui 
element constitutiv, dar si 
caracteristicile  produsului final 
pentru compozitul numit Anvelopa de 
reabilitare estetica / termica / 
structurala a unei cladiri.                  

I.Modificarea rezultă din necesitatea 
coroborării tuturor prevederilor 
prezentului act normativ. 

 

 

 

 

 

 

I.Este imperios necesara definirea 
clara a caracteristicilor tehnice ale 
componentelor si ale sistemului 
pentru a respecta calitatea lucrarilor 
si durabilitatea lor in timNormele 
tehnice vor fi definite de institutiile 
de cerecetare publice aflate in 
subordinea ministerului, in mod 
transparent. 

II. nu se susţin amendamentele de la 
lit. f) şi g), deoarece Normele 
metodologice explicitează 
modalitatea de punere în operă a 
materialelor şi sistemelor izolante 
utilizate. 

 

 

Camera 
Deputaţilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46

0 1 2 3 4 
 
Dep.Horia Cristian-PNL 
(g) desemneaza institutul/institutele 
din subordine (INCERC, 
INCERTRANS, ICECON) care 
stabileasc normativele tehnice 
obligatorii ale elementelor care 
compun sistemul compozit dar si ale 
sistemului in sine , numit Anvelopa de 
reabilitare estetica / termica / 
structurala a unei cladiri. 

Dep.Horia Cristian-PNL 
 

 

19.  
 
 
Art. 23 Pentru finanţarea executării 
lucrărilor de intervenţie, coordonatorii 
locali deschid un cont separat cu 
această destinaţie, în numele unităţilor 
administrativ-teritoriale, la unităţile 
teritoriale ale Trezoreriei Statului, în 
care vor fi virate sumele aferente 
alocate de la bugetul local, bugetul de 
stat, precum şi sumele aferente cotei-
părţi de participare ce revine fiecărei 
asociaţii de proprietari. 
 

15. Articolul 23 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 Art. 23 - (1) Pentru finanţarea 
executării lucrărilor de intervenţie, 
coordonatorii locali deschid un cont 
separat cu această destinaţie, în numele 
unităţilor administrativ-teritoriale la 
unităţile teritoriale ale Trezoreriei 
Statului, pentru fiecare lucrare în 
parte, în care vor fi virate sumele 
aferente alocate de la bugetul local şi de 
la bugetul de stat.  
 (2) Asociaţiile de proprietari au 
dreptul să solicite şi să obţină copia 
extrasului de cont pentru lucrarea ce îi 
vizează.  
 
Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 
parlamentar al PNL) 
 
  

I.Această posibilitate ar implica şi 
responsabiliza suplimentar 
asociaţiile de proprietari în procesul 
decizional şi de control al execuţiei 
lucrărilor, eliminând eventualele 
suspiciuni privind utilizarea 
fondurilor puse la dispoziţia 
autorităţii publice locale. Pentru o 
mai mare transparenţă  în ceea ce 
priveşte cheltuirea fondurilor, 
costurile de execuţie a lucrărilor vor 
fi deschise de coordonator pentru 
fiecare lucrare în parte cu drept de 
extras de cont pentru asociaţiile de 
proprietari.  

II. se pătrează art. 23 din actul 
normativ pentru gestionarea 
responsabilă a obligaţiilor de plată 
către executantul lucrărilor. Se are 
în vedere şi faptul că coordonatorul 
local poate finanţa total sau parţial 
cota-parte a asociaţiilor de 
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proprietari. 
 

20.  
 
 

_________ 

16. După articolul 24 se introduce un 
nou articol, art.241, cu următorul 
cuprins: 
  
 Art. 241 - Consiliile locale, 
respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti şi consiliile 
locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, sunt obligate, după caz, să 
constituie comisii pentru eficienţă 
energetică care coordonează 
activităţile ce decurg din obligaţiile 
prevăzute în prezenta ordonanţă de 
urgenţă.  
 

Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 

parlamentar al PNL 
 

I.Constituirea  comisiei pentru 
eficienţă energetică este necesară 
pentru o mai bună coordonare a 
proiectului. 

II. nu se susţine amendamentul, 
deoarece Ordonanţa de urgenţă 
prevede coordonarea acţiunilor în 
sarcina coordonatorului local-
primarul municipiului/ oraşului/ 
comunei, respectiv al sectoarelor 
municipiului Bucureşti 
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21. Art. 25 (1)Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei organizează 
controlul propriu, prin sondaj, al 
documentelor elaborate în etapa de 
proiectare a lucrărilor de intervenţie, 
precum şi al stadiului fizic de execuţie 
a lucrărilor de intervenţie. 
(2)În realizarea atribuţiei de control 
propriu prevăzute la alin. (1), 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei poate contracta servicii 
specializate şi/sau poate coopta 
specialişti persoane fizice din 
învăţământul universitar, institute 
naţionale de cercetare-dezvoltare, 

Art. 25 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei în colaborare cu 
Inspectoratul de Stat în Construcţii  
organizează controlul propriu, 
permanent al documentelor elaborate în 
etapa de proiectare a lucrărilor de 
intervenţie, precum şi al stadiului fizic de 
execuţie a lucrărilor de intervenţie. 

(2) Se abrogă 

 

 

 

 

(3) Se abrogă 

I.Prin însărcinarea ISC, respectiv 
Inspectoratele Teritoriale în 
Construcţii, cu organizarea 
controlului propriu, MDRL elimină 
cheltuielile ocazionate de activitatea 
proprie de control, respectiv plata 
serviciilor specializate, transportul, 
diurna şi cazarea, precum şi 
cheltuielile cu contractarea 
specialiştilor, persoane fizice. 

II. nu  se susţine amendamentul 
deoarece Inspectoratul de Stat în 
Construcţii este în subordine şi se 
propune păstrarea articolului iniţial 
din Ordonanţa de urgenţă. 
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precum şi din administraţia publică. 
(3)Cheltuielile ocazionate de activitatea 
proprie de control, respectiv plata 
serviciilor specializate, transportul, 
diurna şi cazarea, se suportă din 
veniturile proprii ale Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 
constituite în baza art. 40 din Legea nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, 
cu modificările ulterioare. 
 

 

Dep.Iuliu Nosa - PSD 

22. Art. 26 (2)Cheltuielile pentru realizarea, 
utilizarea şi actualizarea bazelor de date 
prevăzute la alin. (1) se suporta din 
veniturile proprii ale Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 
constituite în baza art. 40 din Legea nr. 
10/1995, cu modificările ulterioare. 
 

Aliniat  (2) 
Art 26. (2) Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei prin institutele de 
cercetare INCERC, INCERTRANS, 
ICECON elaboreaza normativele tehnice 
obligatorii ale elementelor care compun 
sistemul compozit dar si ale sistemului in 
sine , numit Anvelopa de reabilitare 
estetica / termica / structurala a unei 
cladiri. 
 
Dep.Horia Cristian-PNL 
 
(3) In elaborarea normativelor tehnice, 
precum si aplicarea lnormativelor tehnice 
trebuie sa fie in conformitate cu Legea 
10/1995- Legea constructiilor-Calitatea 
in constructii, republicată 
 
Dep.Horia Cristian-PNL 
(4) Normativele tehnice vor fi elaborate 
in conformitate cu EuroNormele in 
vigoare, adoptate de statul Roman prin 
ASRO si prin adoptarea de Norme 
Nationale acolo unde unde acestea sunt 
incomplete temporar. Adoptarea si 

I.Trebuie definite clar 
responsabilitatile in elaborarea 
normelor tehnice care vor asigura 
calitatea lucrarilor. 
 
II. propune menţinerea articolului în 
forma iniţială prevăzută de 
Ordonanţa de urgenţă deoarece: 
- INCD URBAN-INCERC, din 
coordonarea ministerului, poate 
monitoriza performanţa energetică a 
blocurilor de locuinţe în vederea 
cuantificării rezultatelor în Planurile 
naţionale de eficienţă energetică; 
- punerea pe piaţă a produselor 
pentru construcţii şi realizarea 
lucrărilor se efectuează în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 
- Compania Naţională de Investiţii 
nu poate efectua controlul şi recepţia 
lucrărilor deoarece coordonatorul 
local este primarul municipiului/ 
oraşului/ comunei, respectiv al 
sectoarelor municipiului Bucureşti 
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adaptarea cade in sarcina intitutelor 
desemnate pentru stabilirea normativelor 
de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Locuintei. 
 
Dep.Horia Cristian-PNL 
 
(5) Controlul si receptia lucrarilor sunt 
efectuate si coordonate prin grija 
Companiei Nationale de Investitii . 
 
Dep.Horia Cristian-PNL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

23. Art. 30 În termen de 60 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, coordonatorii 
locali finalizează identificarea şi 
inventarierea blocurilor de locuinţe 
realizate după proiecte elaborate în 
perioada 1950-1990. 
 

17. Articolul 30 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 Art. 30 - În termen de 60 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, coordonatorii 
locali finalizează identificarea şi 
inventarierea blocurilor de locuinţe. 
 
Autori: deputaţi Lucia Ana Varga, 
Cristian Buican, Diana Tuşa – Grup 
parlamentar al PNL 
 
Art. 30 În termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, coordonatorii locali 
finalizează identificarea şi inventarierea 
blocurilor de locuinţe realizate după 
proiecte elaborate începând cu anul 
1950. 
 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 

I.Modificarea rezultă din necesitatea 
coroborării tuturor prevederilor 
prezentului act normativ. 

II. În concordanţă cu prevederile 
anterioare, trebuie păstrat art. 30 din 
Ordonanţa de urgenţă. 
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24. Art. 33 Pentru lucrările de intervenţie 
prevăzute în prezenta ordonanţă de 
urgenţă, prin excepţie de la prevederile 
legale în vigoare, autorizaţia de 
construire se emite fără virarea cotelor 
de 0,7% şi 0,1% către Inspectoratul de 
Stat în Construcţii, precum şi a cotei de 
0,5% către Casa Socială a 
Constructorului din cheltuielile pentru 
executarea lucrărilor. 
 

Art. 33 – Se abrogă 

Dep.Iuliu Nosa –PSD 
 

  

I.Prezentul articol modifică Legea 
nr.10/1995 privind calitatea în 
construcţii, cu modificările 
ulterioare. 

II. Se propune păstrarea art. 33 în 
forma iniţială din Ordonanţa de 
urgenţă. Amendamentul propus 
conduce la creşterea costurilor 
lucrărilor de reabilitare termică. 
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25. Art. 34 Contractul de mandat constituie 
titlu executoriu pentru sumele avansate 
de autorităţile administraţiei publice 
locale în condiţiile prevederilor art. 14 
alin. (1) lit. a) şi nerecuperate de la 
asociaţiile de proprietari până la 
recepţia finală a lucrărilor de 
intervenţie executate. 
 

Propunem abrogarea articolului 34 si 
renumerotarea celorlalte articole. 

 

Dep.Matei Brătianu-PSD 
Dep.Viorel Balcan-PDL 
Dep.Dan Mazilu-PSD 
 

I.Eliminarea acestui articol survine  
ca o consecinta dupa eliminarea lit 
a) de la art. 14, pe care am propus-o 
mai sus. 
Reiteram motivele pentru care am 
propus eliminarea lit a) de la art. 14: 
- acordarea sumelor de catre 
autoritatile administatiei publice 
centrale si locale trebuie sa vizeze, 
in principal, persoanele vulnerabile 
si cele cu venituri mici, putand fi, 
astfel, reabilitate termic mai multe 
blocuri; 
- persoanele fizice si/sau juridice, 
care realizeaza venituri mari, sau, 
respectiv, au cifra de afaceri mare, 
pot suporta singure cheltuielile de 
reabilitare / imbunatire termica, 
nefiind justificate cheltuieli ale 
statului; 

- fata de motivele aratate mai sus, 
dispozitiile prevazute de art. 14 (1) 
lit b) sunt acoperitoare. 

II. Se propune păstrarea art. 33 în 
forma iniţială din Ordonanţa de 
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urgenţă. 

Prevederea are drept scop 
conştientizarea asociaţiilor de 
proprietari cu privire la cheltuielile 
efectuate de către autorităţile locale 
anterior executării lucrărilor de 
intervenţie 

26.  
 
 
 
 
 

________ 

Art.341 – (1) La terminarea lucrărilor de 
reabilitare este obligatorie efectuarea 
unui nou audit energetic care să certifice, 
din punct de vedere termic, realizarea 
obiectivelor propuse de proiectant şi 
realizate de executanţi. 
(2) În situaţia în care nu se obţin la 
măsurători performanţe stabilite prin 
proiect, lucrările se refac pe cheltuiala în 
solidar a proiectantului şi a 
constructorului. 
 
Sen. Anca Boagiu, Dep. Sulfina Barbu, 
Dep. Mircea Toader 
 
 

I.Pentru a responsabiliza factorii 
care contribuie la realizarea 
programului şi pentru a asigura o 
utilizare  judicioasă a fondurilor 
puse la dispoziţie 
II. nu se susţine amendamentul, 
deoarece realizarea unui nou audit 
presupune costuri suplimentare. 
Suplimentar se face precizarea că 
reducerea efectivă a consumurilor 
energetice va rezulta numai dacă 
asociaţiile de proprietari/ proprietarii 
vor interveni asupra instalaţiilor de 
încălzire, în corelare şi cu noile 
caracteristici tehnice ale elementelor 
de construcţie ale clădirii (anvelopa 
clădirii). 
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27. Art. 35 În termen de 10 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, prin ordin comun al 
ministrului dezvoltării regionale şi 
locuinţei, al ministrului administraţiei 
şi internelor şi al ministrului finanţelor 
publice se aprobă norme metodologice 
de aplicare a acesteia. 
 

     Varianta I: 
Propunem abrogarea acestui articol si 
renumerotarea celorlalte articole. 
 
     Varianta II: 
Acest articol poate fi mentinut in 
urmatoarele conditii cumulative: 

- normele metodologice vor fi 
adoptate de Guvernul 
Romaniei; 

- proiectul normelor 
metodologice va fi prezentat 

I.Nu este explicabil de ce 
Parlamentul nu poate adopta o lege 
completa, care sa reglementeze toate 
aspectele, cu atat mai mult cu cat 
proiectul de lege este initiat de 
Guvern, care are posibilitatea sa 
precizeze toate aspectele pe care le 
considera necesare a fi 
reglementate. 
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parlamentarilor.  

 

Dep.Matei Brătianu-PSD 
Dep.Viorel Balcan-PDL 
Dep.Dan Mazilu-PSD 
 

28.  Se introduce un nou capitol, Capitolul 
… “Sancţiuni” 

Art… În cazul în care lucrările de 
intervenţie nu sunt de calitate /nu se 
realizează creşterea performanţei 
energetice.... 

 

Dep.Matei Brătianu-PSD 
Dep.Viorel Balcan-PDL 
Dep.Dan Mazilu-PSD 
 

II.Iniţiatorii nu au formulat un 
amendament clar care să fie analizat 
şi dezbătut de comisii 
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                                      VICEPREŞEDINTE,                                                             PREŞEDINTE, 
 
                                     Alin Silviu Trăşculescu                                                            Sulfina Barbu     
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                                          Mircea Marin                                                                    Gheorghe Ciocan 
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