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AVIZ 

asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 10 din Legea nr.  
372/ 2005 privind performanţa energetică a clădirilor 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 
sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului și Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic care sunt sesizate în fond, cu Propunerea 
legislativă pentru completarea art. 10 din Legea nr. 372/ 2005 privind performanţa energetică a 
clădirilor, transmisă cu adresa nr. P.l.x.399/2022 din 22 iunie 2022, înregistrată la comisie sub 
nr.4c-3/444/2022 din 22 iunie 2022. 
                        Consiliul Concurenței prin adresa nr.RG/4949/13.05.2022, menționează faptul că 
modificarea propusă de propunerea legislativă nu priveşte aspecte de compatibilitate a ajutorului de 
stat sau problematici din domeniul concurenţei, fiind vizate doar chestiuni de natură administrativă. 
  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.2161/12.04.2022 a avizat favorabil 
prezentul proiect de act normativ. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.485/02.05.2022, a avizat favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
                        Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
ședința din 20 iunie 2022. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu un nou alineat a 
art.10 din Legea nr.372/2005. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează instalarea sistemelor 
alternative de producere a energiei în cazul clădirilor nerezidenţiale noi care va deveni obligatorie, 
acolo unde condiţiile tehnice şi de mediu permit acest lucru. 
                        Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 20 martie 2023. 

            În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 

 
 
Consilier parlamentar, Narcis Ionel Rebedea 
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