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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

              Bucureşti,12.04.2022 
              Plx 143 

 
AVIZ 

asupra  Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor 
de locuințe, trimisă cu adresa nr. Pl-x143 din 23 martie 2022, înregistrată cu nr.4c-
13/228 din 23 martie  2022.  

Senatul,  în calitate  de primă  Cameră  sesizată, a respins inițiativa 
legislativă,  în ședința din 21 martie  2022. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 12 aprilie 2022. 

Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul  favorabil al  
Consiliului Economic şi Social.  

Guvernul, prin punctul de vedere transmis nu susține adoptarea acestei 
inițiative legislative. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a inițiativei legislative, cu amendamentele admise redate în anexa care face 
parte integrantă din prezentul aviz. 

Propunerea legislativă  face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
                       PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 

 
         Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                                Ladányi László-Zsolt 
 
 
 
Consilier  parlamentar,                                                                                                                                     
 Florica Manole        

florica.manole
Conform cu originalul
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         Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
Amendamente la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A 
GUVERNULUI nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - inregistrata cu 
nr. PL-x 143/2022 
 
AUTORI: 
- Deputat AUR:Badiu Georgel - Circumscristia 30 Vrancea 
- Deputat AUR:Enachi Raisa – Circumscriptia 29 VASLUI 
 

Nr. 
crt. 

Text in vigoare Forma PL - x  Amendament propus 
 

Argumente amendament 

1. Art.13 
 
(1) Finanțarea executării 
lucrărilor de intervenție 
prevăzute la art. 4 se asigură 
astfel: 
a) 60% din alocații de la bugetul 
de stat, în limita fondurilor 
aprobate anual cu această 
destinație în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene; 
b) 40% din fonduri aprobate 
anual cu această destinație în 

Art. 13 
 
(1) Finanțarea executării 
lucrărilor de intervenție 
prevăzute la art. 4 se 
asigură astfel: 
a) minimum 60% din 
alocații de la bugetul de 
stat, în limita fondurilor 
aprobate anual cu 
această destinație în 
bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației; 
b) maximum 40% din 

Se elimină  
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bugetele locale și/sau din alte 
surse legal constituite, precum 
și din fondul de reparații al 
asociațiilor de proprietari și/sau 
din alte surse legal constituite. 
 

fonduri aprobate anual 
cu această destinație în 
bugetele locale și/sau 
din alte surse legal 
constituite. 
 

2. Art.13 
 (2) Cota de contribuţie proprie 
a autorităţilor administraţiei 
publice locale se stabileşte pe 
baza unor criterii socio-
economice, în limita unei cote de 
maximum 30% din valoarea 
executării lucrărilor de 
intervenţie prevăzute la art. 4, şi 
se aprobă prin hotărâre a 
consiliilor locale, respectiv ale 
consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, după ca 
z.   

Art.13 
 (2) Cota de contribuție 
proprie a autorităților 
administrației publice 
locale se stabilește pe 
baza unor criterii socio-
economice, în limita unei 
cote de maximum 40% 
din valoarea executării 
lucrărilor de intervenție 
prevăzute la art. 4, și se 
aprobă prin hotărâre a 
consiliilor locale, 
respectiv ale consiliilor 
locale ale sectoarelor 
municipiului București, 
după caz. 

Art.13 Alineatul (2) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins 
(2) Cota de contribuţie 
proprie a autorităţilor 
administrației publice 
locale se stabileşte pe 
baza unor criterii socio-
economice, în limita 
unei cote de maximum 
39 % din valoarea 
executării lucrărilor de 
intervenţie prevăzute la 
art. 4 şi se aprobă prin 
hotărâre a consiliilor 
locale, respectiv ale 
consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului 
București, după caz.    

Prin această propunere de 
modificare se dă o 
posibilitate mai mare 
autorităilor publice locale de 
a stabili cofinanțarea 
lucrărilor de reabilitare, în 
funcție de situația bugetară a 
fiecărei unități administrativ 
- teritoriale/ subdiviziuni 
administrativ teritoriale, 
precum și de nevoile locale 

3.  Art.13 
 (3) Cota de contribuţie a 
asociaţiei de proprietari nu 
poate fi mai mică de 10% din 

 Art.13 
(3) În cazul în care 
fondurile autorităților 
administrației publice 

Art.13 Alineatul (3) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins 
 (3) Cota de contribuție 

Pe lângă argumentul anterior 
expus, menționăm căde – a 
lungul timpuluicuantumul 
cotei de contribuție a 
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valoarea executării lucrărilor de 
intervenţie prevăzute la art. 4 şi 
se asigură de către aceasta pe 
durata executării lucrărilor de 
intervenţie, în baza situaţiilor de 
lucrări.   

locale sunt insuficiente 
pentru acoperirea cotelor 
care le revin, acestea vor 
comunica asociațiilor de 
proprietari acest fapt, iar 
asociațiile de proprietari 
vor contribui cu o cotă ce 
nu va depăși 1% din 
valoarea executării 
lucrărilor de intervenție 
prevăzute la art. 4, care 
se va asigura din fondul 
de reparații al asociațiilor 
de proprietari și/sau din 
alte surse legal 
constituite pe durata 
executării lucrărilor de 
intervenție, în baza 
situațiilor de lucrări.” 

a asociației de 
proprietari nu poate fi 
mai mică de 1% din 
valoarea executării 
lucrărilor de intervenție 
prevăzute la art. 4 și se 
asigură de către aceasta 
pe durata executării 
lucrărilor de intervenție, 
în baza situațiilor de 
lucrări.   
 
 

asociației de proprietari a 
fost reglementat în mod 
diferit,aspect pe care și 
Curtea de Conturi a 
României l-a reținut în 
SINTEZA Rapoartelor de 
auditul performanței utilizării 
fondurilor publice pentru 
reabilitarea termică a 
blocurilor de locuințe la 
nivelul Sectoarelor 
Municipiului București, în 
perioada 2010 – 2014, 
astfel: ”inadvertențele 
legislative în reglementarea 
modului de finanțare a 
lucrărilor de reabilitare 
termică a blocurilor de 
locuințe ceea ce au creat 
discriminări între 
beneficiarii acestor 
programe.” 
Apreciem că prin 
stabilirea unui cuantum 
minimal al cotei asociației 
de proprietari la cel puțin 
1 % se dă posibilitatea 
autorității locale de a 
elimina diferențele 
existente între beneficiari 
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privind cuantumul 
sumelor achitate, cu 
luarea în considerare a 
bugetului fiecărei unități 
administrativ – 
teritoriale/subdiviziuni 
administrativ teritoriale. 

4. Articolul 13^1  
(1) Prin excepție de la 
prevederile art. 12 și 13, 
finanțarea unor activități/lucrări 
de intervenție pentru creșterea 
performanței energetice a 
blocurilor de locuințe se poate 
asigura din fondurile structurale 
și de coeziune ale Uniunii 
Europene, în conformitate cu 
regulamentele și procedurile de 
accesare a acestor fonduri și în 
condițiile stabilite prin 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor operaționale prin 
care se asigură finanțarea unor 
astfel de intervenții, după cum 
urmează: 
a) 60% din fondurile structurale 
și de coeziune ale Uniunii 
Europene și din alocații de la 

Articolul 13^1 se modifică 
și va avea următorul 
conținut: 

„(1) Prin excepție de la 
prevederile art. 12 și 13, 
finanțarea unor 
activități/lucrări de 
intervenție pentru 
creșterea performanței 
energetice a blocurilor 
de locuințe se poate 
asigura din fondurile 
structurale și de 
coeziune ale Uniunii 
Europene, în 
conformitate cu 
regulamentele și 
procedurile de accesare 
a acestor fonduri și în 
condițiile stabilite prin 
documentele procedurale 

Se elimină  
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bugetul de stat, în limita 
fondurilor aprobate anual cu 
această destinație în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice;  
b) 40% din fonduri aprobate 
anual cu această destinație în 
bugetele locale și/sau din alte 
surse legal constituite, precum 
și din fondul de reparații al 
asociațiilor de proprietari și/sau 
din alte surse legal constituite. 
(2) Cota de contribuție proprie a 
autorităților administrației 
publice locale se stabilește pe 
baza documentelor procedurale 
specifice implementării 
programelor operaționale și se 
aprobă prin hotărâre a consiliilor 
locale, respectiv ale consiliilor 
locale ale sectoarelor 
municipiului București, după caz. 
(3) Autoritatea publică locală 
aduce la cunoștința asociației de 
proprietari posibilitatea finanțării 
activităților/lucrărilor în 
condițiile prevăzute la alin. 
(1) și (2), criteriile de acces la 
acest program de finanțare, 

specifice implementării 
programelor operaționale 
prin care se asigură 
finanțarea unor astfel de 
intervenții, după cum 
urmează: 
a) minimum 60% din 
fondurile structurale și 
de coeziune ale Uniunii 
Europene și din alocații 
de la bugetul de stat, în 
limita fondurilor 
aprobate anual cu 
această destinație în 
bugetul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației; 
b) maximum 40% din 
fonduri aprobate anual 
cu această destinație în 
bugetele locale și/sau 
din alte surse legal 
constituite. 
(2) Cota de contribuție 
proprie a autorităților 
administrației publice 
locale se stabilește pe 
baza documentelor 
procedurale specifice 
implementării 
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precum și cota de contribuție ce 
revine asociației de proprietari, 
astfel cum acestea sunt 
prevăzute în documentele 
procedurale specifice 
implementării programelor 
operaționale.  
(4) Pentru a putea accede la 
acest program de finanțare, 
hotărârile asociației de 
proprietari de a mandata 
autoritatea publică locală în 
vederea realizării activităților/ 
lucrărilor de intervenție 
prevăzute la alin. (1), precum și 
cu privire la cota contribuției 
fiecărui proprietar la fondul de 
reparații trebuie luate cu 
respectarea dispozițiilor art. 51 
din Legea nr. 196/2018, cu 
modificările ulterioare.  

programelor operaționale 
și se aprobă prin 
hotărâre a consiliilor 
locale, respectiv ale 
consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului 
București, după caz.  
(3) În cazul în care 
fondurile autoritățile 
administrației publice 
locale sunt insuficiente 
pentru acoperirea cotelor 
care le revin, acestea vor 
aduce la cunoștința 
asociației de proprietari 
acest fapt, posibilitatea 
finanțării 
activităților/lucrărilor în 
condițiile prevăzute la 
alin. (1) și (2), criteriile 
de acces la acest 
program de finanțare, 
astfel cum acestea sunt 
prevăzute în 
documentele procedurale 
specifice implementării 
programelor 
operaționale, precum și 
cota de contribuție ce ar 
reveni asociației de 
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proprietari.  
(4) În cazul prevăzut la 
alin. (3), asociațiile de 
proprietari vor putea 
hotărî să contribuie, sens 
în care vor putea stabili 
o cotă de contribuție ce 
nu va depăși 1% din 
valoarea executării 
lucrărilor de intervenție 
prevăzute la art. 4, care 
se va asigura de către 
asociația de proprietari 
din fondul de reparații 
și/sau din alte surse 
legal constituite pe 
durata executării 
lucrărilor de intervenție, 
în baza situațiilor de 
lucrări.” 
(5) Pentru a putea 
accede la acest program 
de finanțare, hotărârile 
asociației de proprietari 
de a mandata 
autoritatea publică locală 
în vederea realizării 
activităților/lucrărilor de 
intervenție prevăzute la 
alin. (1), precum și cu 
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privire la cota 
contribuției fiecărui 
proprietar la fondul de 
reparații trebuie luate cu 
votul majorității 
membrilor asociației de 
proprietari. 

5.   Articolul 14 se 
completează cu 
alineatele (31) și 
(41) și vor avea 
următorul cuprins: 
 

 

 Art. 14   
(3) Sumele avansate de către 
autorităţile administraţiei publice 
locale pentru asigurarea cotei de 
contribuţie proprie a 
proprietarilor/asociaţiilor de 
proprietari, menţionată la alin. 
(1), se recuperează din fondul 
de reparaţii constituit în acest 
sens, în condiţiile art. 13 alin. 
(3). În cazul în care aceste 
sume nu au fost integral 
recuperate din fondul de 
reparaţii până la recepţia la 
terminarea lucrărilor, 
recuperarea sumelor rămase se 

 Articolul 14 se 
completează cu 
alineatul (31) care va 
avea următorul 
cuprins: 
(31)  Prin excepție de la 
prevederile art. 14 alin. 
(3), pentru cota de 
contribuție proprie a 
proprietarilor/asociațiilor 
de proprietari aprobată 
până la momentul 
intrării în vigoare a 
prezentei legi și care nu 
a fost recuperată total 
sau parțial în termenul 

Art. 14 alineatele (3) și 
(4)ridică problema 
”situațiilor juridice în 
curs”,facta pendentia, 
având în vedere că sumele 
avansate de către autoritățile 
administrației publice locale 
pentru asigurarea cotei de 
contribuție proprie a 
proprietarilor/asociațiilor de 
proprietari pot fi recuperate 
în termenul de 10 ani.  
Curtea Constituțională a 
statuat, în mod constant, că 
„O lege nu este retroactivă 
atunci când modifică pentru 
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realizează prin taxa de 
reabilitare termică, stabilită prin 
hotărâre a consiliilor locale, 
respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau a 
consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, după caz.  

de 10 ani sau pentru  
cota de contribuție 
proprie a 
proprietarilor/asociațiilor 
de proprietari care 
urmează să fie aprobată 
ulterior, autorităţile 
administraţiei publice 
locale pot asigura prin 
hotărâre a consiliilor 
locale, respectiv a 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti 
sau a consiliilor locale 
ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, 
preluarea cheltuielilor 
corespunzătoare cotei 
asociației de proprietari 
/  proprietarilor din 
bugetele locale, cu 
respectarea unei cote 
de contribuție a 
asociației de proprietari 
/ proprietarilor de cel 
puțin 1 %. 

viitor o stare de drept 
născută anterior și nici atunci 
când suprimă producerea în 
viitor a efectelor unei situații 
juridice constituite sub 
imperiul legii vechi, pentru 
că în aceste cazuri legea 
nouă nu face altceva decât 
să refuze supraviețuirea legii 
vechi și să reglementeze 
modul de acțiune în timpul 
următor intrării ei în vigoare, 
adică în domeniul ei propriu 
de aplicare”.În acest sens 
sunt deciziile nr. 
330/200140, nr. 294/200441 
și nr. 458/200342. 
În consecință, din 
perspectiva modului de 
aplicare a legii în timp, 
stare de drept născută 
anterior prin art. 14 din 
Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 18/2009 
poate fi modificată pentru 
viitor. 
Propunerea noastră este 
aceea de a se reglementa 
posibilitatea ca la nivelul 
autorităților publice locale 
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să se aprobe prin hotărâre 
a consiliilor locale, respectiv 
ale consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului 
București, preluarea unei 
părți din cota de 
contribuție a asociației de 
proprietari/proprietarilor, 
cu respectarea unei cote de 
contribuție a asociației de 
proprietari/proprietarilor de 
cel puțin 1 %. 
În acest mod, se dă 
posibilitatea gestionării 
chestiunii de finanțare la 
nivel local, în funcție de 
situația bugetară a 
fiecărei unități 
administrativ teritoriale / 
subdiviziuni administrativ 
teritoriale, astfel încât să 
se elimine sau să se 
reducă considerabil 
diferențele între 
beneficiarii programelor, 
după caz. 

6. Art. 14   
 (4) Sumele avansate de către 
autorităţile administraţiei publice 
locale pentru asigurarea cotei de 

 Articolul 14 se 
completează cu 
alineatul (41) va avea 
următorul cuprins: 

Rugam a se vedea 
argumentele expuse la 
alineatul (31)   
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contribuţie proprie a 
proprietarilor/asociaţiilor de 
proprietari, menţionată la alin. 
(2), se recuperează din fondul 
de reparaţii sau prin taxa de 
reabilitare termică, stabilită prin 
hotărâre a consiliilor locale, 
respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau a 
consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, după caz.

(41) Prin excepție de la 
prevederile art. 14 
alineat (4), la expirarea 
perioadei de durabilitate 
a proiectelor finanțate 
prin programe 
operaționale sau după 
data închiderii 
programelor 
operaționale, oricare 
intervine ultima, pentru 
cota de contribuție 
proprie a 
proprietarilor/asociațiilor 
de proprietari stabilită 
până la momentul 
intrării în vigoare a 
prezentei legi și care nu 
a fost recuperată total 
sau parțial în termenul 
de 10 ani sau 
pentrucota de 
contribuție proprie a 
proprietarilor/asociațiilor 
de proprietari care 
urmează să fie aprobată 
ulterior, autoritățile 
administrației publice 
locale pot asigura prin 
hotărâre a consiliilor 
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locale, respectiv a 
Consiliului General al 
Municipiului București 
sau a consiliilor locale 
ale sectoarelor 
municipiului București, 
preluarea cheltuielilor 
corespunzătoare cotei 
asociației de 
proprietari/proprietarilor 
din bugetele locale, cu 
respectarea unei cote 
de contribuție a 
asociației de 
proprietari/proprietarilor 
de  cel puțin 1 %. 

7. Articolul 18 
Autoritățile administrației 
publice locale pot hotărî și 
preluarea cheltuielilor aferente 
lucrărilor de intervenție, 
corespunzătoare cotei de 
contribuție prevăzute la art. 13 
alin. (1) lit. a) din bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în limita 
fondurilor aprobate anual cu 
această destinație în bugetele 
locale, pentru blocurile de 

Articolul 18  
„Autorităţile 
administraţiei publice 
locale pot hotărî 
preluarea cheltuielilor 
aferente lucrărilor de 
intervenţie, 
corespunzătoare cotei de 
contribuţie prevăzute la 
art. 13 lit. a) din bugetul 
de stat, prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, precum și 

Se elimină  
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locuințe. preluarea cotei de 
contribuție 
corespunzătoare 
asociațiilor de 
proprietari, dacă o astfel 
de cotă există, în limita 
fondurilor aprobate anual 
cu această destinaţie în 
bugetele locale, pentru 
blocurile de locuinţe.” 
 

 
 

 


