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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 

privind eficienţa energetică şi a articolului 29 al Legii nr.325/2006 a 

serviciului public de alimentare cu energie termică, transmisă cu adresa nr. 

P.L.x 796 din 9 noiembrie 2015. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său,proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 

pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare. 

      

 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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R A P O R T 

 
asupra Propunerii legislativă pentru modificarea alineatului (5) al 

articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi a 
articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu 

energie termică 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu 
proiectul de asupra Propunerii legislativă pentru modificarea alineatului (5) 
al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi a 
articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu 
energie termică, transmis cu adresa nr.P.L.x 796 din 9 noiembrie 2015, 
înregistrată la comisie sub nr.4c-3/340 din 10 noiembrie 2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins, 
propunerea legislativă în şedinţa din 3 noiembrie 2015. 

Inițiativa legislativă are ca şi obiect de reglementare modificarea 
alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa 
energetică şi a articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de 
alimentare cu energie termică, vizând, în principal, introducerea obligativității 
montării/dezafectării repartitoarelor de costuri, în cazul consumatorilor dintr-un 
comdominiu, alimentați printr-un branșament terminal comun, doar cu acordul a 
minimum 80% dintre proprietari. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 517 din 21 mai 2015, a avizat 
negativ propunerea legislativă. 

Guvernul a transmis, prin adresele nr. nr.4050/11.04.2016 și 
nr.940/MRP/28.02.2017 punctul său de vedere prin care nu susţine adoptarea 
propunerii legislative. 
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Comisia juridică de disciplină și imunități, în ședința din data de 
23 noiembrie 2015, a avizat negativ propunerea legislativă.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industii 
și servicii şi-a desfăşurat lucrările în data de 9 mai 2017. Din numărul total de 
21 membri ai Comisiei au participat la şedinţă 21 deputaţi. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, în calitate de invitați : din partea din partea Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, domnul Angel 
Gheorghiu – subsecretar de stat și doamna Vasilica Baciu – director, iar din 
partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, domnul 
Cristian Podașcă – director. 

Membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă 
dezbaterii în fond, expunerea de motive, avizul negativ al Consiliului Legislativ, 
punctele de vedere negative transmise de Guvern și avizul negativ al Comisiei 
juridice de disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (5) 
al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi a 
articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie 
termică, având în vedere că inițiativa legislativă contravine dispozițiilor art. 9 
alin. (3) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  Camera Deputaţilor este Cameră decizională 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. 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
 
        Iulian IANCU                                                  Mînzatu Roxana 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Lucian Cumpătă 
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