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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţă, transmisă cu adresa nr.P.l.x.479 

din 14 septembrie 2010. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

  Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      

 
              VICEPREŞEDINTE,                                           PREŞEDINTE, 
 

Alin Silviu Trăşculescu                                       Bogdan Cantaragiu                          
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                                                      RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţă 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost 
sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei 
de Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţă, 
trimisă cu adresa nr.P.l.x 479 din 14 septembrie 2010, înregistrată cu nr.23/243 din 14 
septembrie 2010, respectiv nr.26/1560 din 15 septembrie 2010. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.293/15.03.2010, a avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
  Guvernul, prin adresa nr.1241/10.05.2010, a transmis că nu susţine 
adoptarea propunerii legislative. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă, în  şedinţa din 6 septembrie 2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu avizul nr.Pl-x 
479/2010/28.10.2010, a avizat negativ propunerea legislativă, iar Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci, cu avizul nr.433/13.10.2010, a avizat favorabil propunerea legislativă cu 
un amendament admis. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea articolului 
13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 cu o nouă literă, litera b), în sensul 
returnării, de la bugetul de stat sau din alte surse legal constituite, a banilor cheltuiţi de 
către proprietari care au efectuat intervenţiile pentru izolarea termică a blocurilor de 
locuinţe din fonduri proprii, cu scopul ca aceştia să poată beneficia de aceleaşi drepturi ca 
şi proprietarii care efectuează în prezent aceste lucrări. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au examinat propunerea 
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legislativă în şedinţa din 28 septembrie 2010, iar membrii Comisiei pentru industrii şi 
servicii în şedinţa din 28 martie 2012. 

La lucrări au fost prezenţi din partea Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 24 deputaţi din totalul de 32 deputaţi, iar din 
partea Comisiei pentru industrii şi servicii, din totalul de 30 de deputaţi membri ai 
comisiei, au participat 16 deputaţi, 3 deputaţi fiind în protest parlamentar iar 11 absenţi. 

La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi, în conformitate 
cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului: domnul Eugen Curteanu – secretar de stat. 

În urma dezbaterii, membrii celor două Comisii au hotărât, în unanimitate, 
să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, din 
următoarele considerente: 

- nu sunt precizate sursele de finanţare necesare aplicării măsurilor propuse, 
încălcându-se astfel dispoziţia art.138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, care 
prevede că „nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

- la elaborarea actelor normative ce implică un efect negativ asupra 
încasărilor veniturilor bugetare trebuie să se ţină cont de condiţiile angajamentului asumat 
prin acordul de împrumut semnat cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană, 
în ceea ce priveşte procesul de consolidare a bazei veniturilor bugetare şi evitarea riscului 
depăşirii deficitului bugetar faţă de limitele stabilite. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
                      VICEPREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE, 
                   Alin Silviu Trăşculescu    Bogdan Cantaragiu 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
Consilier parlamentar                                                                                Consilier parlamentar 
Silvia Vlăsceanu                                                                                                Roxana Feraru 
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