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  Către, 

   Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

   Domnului Președinte Bogdan – Iulian HUȚUCĂ 

   Comisia pentru industrii și servicii  

   Domnului Președinte Sándor BENDE 
 

    
 

                 Vă înaintăm alăturat raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2022 pentru stabilirea unor măsuri 

privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice 

la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional multianual privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021, 

trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru industrii și 

servicii, cu adresa nr.PLx.590/2022 din 11 octombrie 2022. 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE 

Bogdan – Andrei TOADER 
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  RAPORT PRELIMINAR   

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.21/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de 

intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din 

cadrul Programului naţional multianual privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021 

 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia 

pentru industrii și servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2022 pentru stabilirea unor măsuri 

privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice 

la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional multianual privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021, 

trimis cu adresa nr. PLx.590/2022 din 11 octombrie 2022 și înregistrat cu nr. 4c-

7/661/11.10.2022. 

           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 5 octombrie 2022 cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) 

din Constituția României, republicată. 

 Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia a avut în vedere:  

 -   avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.967/23.08.2022) 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.5288/23.08.2022) 

 -   avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități  

(nr.PLx 590/08.11.2022) 
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          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea includerii în 

Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 

de locuinţe cu finanţare în perioada 2022-2024, a blocurilor de locuinţe prevăzute în 

anexa nr.2 la Ordinul ministrului dezvoltării şi administraţiei publice nr.2.088/2019 

pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021, la care nu au 

fost finalizate lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice până la 

data intrării în vigoare a prezentului proiect, precum şi a celor la care lucrările de 

intervenţie au fost finalizate, inclusiv a celor pentru care nu au fost încheiate procese-

verbale de recepţie la terminarea lucrărilor 

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege sus 

menționat în ședința din 15 februarie 2023.  

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în conformitate 

cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, doamna Anne Marie Hoară - consilier în cadrul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către membrii 

Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar 

de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.21/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie 

pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul 

Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021 în forma adoptată de 

Senat. 

      În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

VICEPREȘEDINTE 

Bogdan – Andrei TOADER 

 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Roxana ARDELEANU 


