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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
         

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin 
credite bancare cu garanţie guvernamentală, trimis spre examinare pe fond, 
Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului, cu adresa nr.PLx.80 din 1 februarie 2017.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 

            PREŞEDINTE,    VICEPREŞEDINTE, 
  

 
    Iulian Iancu            Ion Călin 

 
 

 

 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Bucureşti, 08.03.2017 
Nr. 4c-3/52/2017 

 Comisia pentru administraţie publică 
şi amenajarea teritoriului 
Bucureşti, 21.02.2017 
Nr. 4c-6/55 
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R A P O R T   C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie 

guvernamentală 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, au fost sesizate, spre dezbatere 
în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de 
locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, iniţiată de 
domnii deputaţi Eugen Tomac şi Ion Cristinel Marian, transmis cu adresa 
nr.P.L.x. 80 din 1 februarie 2017, înregistrată la Comisia pentru industrii şi 
servicii sub nr.4c-3/52 din 2 februarie 2017 şi la Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului sub nr.4c-6/55 din 2 februarie 2017. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.655/6.07.2016, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri. 
  Guvernul, prin actele nr.1936/DPSG/13.10.2016, respectiv 
nr.172//DPSG/23.02.2017, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
  Senatul, în  şedinţa din 22 decembrie 2016, a adoptat proiectul de 
lege, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu avizul nr.4c-11/198 
din 15 februarie 2017, a avizat favorabil proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect reglementarea modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea 
termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie 
guvernamentală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.76/2011, în 
sensul extinderii domeniului de aplicabilitate şi la reabilitarea instalaţiilor 
comune a clădirilor de locuit, precum şi măsuri de scutire de la obligaţia de plată 
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a unor cheltuieli aferente proprietarilor care fac parte din categoria persoanelor 
dezavantajate. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică 
şi amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în şedinţa din 21 
februarie 2017. 
  La lucrările Comisei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene doamna Sirma 
Caraman – secretar de stat. 

La lucrări au fost prezenţi din partea Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului 24 deputaţi din totalul de 25 deputaţi. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au 
examinat proiectul de lege în şedinţa din 07 martie 2017. 

La lucrări au fost prezenţi din partea Comisiei pentru industrii şi 
servicii 20 deputaţi din totalul de 20 deputaţi. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii celor două comisii, au hotărât, în unanimitate, să propună Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind 
reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu 
garanţie guvernamentală, din următoarele considerente: 

1. Considerăm că mecanismul deja existent compus din Programul 
naţional pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, care se 
derulează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009, 
precum şi Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: 
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, care este 
finanţat din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene va fi mult 
îngreunat în operabilitatea lui prin adoptarea măsurilor propuse. Condiţionarea 
derulării acestui mecanism de finanţare de necesitatea includerii în bugetul local 
a sumelor aferente acoperirii cotei-părţi care le revine proprietarilor clădirilor de 
locuit din categoria persoanelor dezavantajate, proporţional cu cota indiviză va 
afecta calendarul realizării şi va complica procedurile aferente. 

2. Aplicarea măsurilor propuse presupune alocarea de fonduri 
financiare suplimentare, ceea ce determină o majorare a cheltuielilor bugetare. 
Nu este precizată sursa de finanţare din care vor fi acoperite aceste cheltuieli 
suplimentare la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, pentru categoria 
persoanelor dezavantajate, nerespectându-se astfel prevederile art.14 alin.(51) 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Totodată, potrivit art.10 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale administrează, sau după caz, dispun de resursele 
financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, 
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oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în conformitate cu principiul autonomiei 
locale.  

3. Conform prevederilor art.15 alin.(14) din Legea nr.69/2010, legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, proiectul de lege presupune majorarea cheltuielilor bugetare. În acest 
sens, ţinând cont şi de Legea nr.500/2002, legea privind finanţele publice, nu a 
fost elaborată fişa financiară şi declaraţia conform căreia majorarea de cheltuieli 
respective ar trebuit să fie compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice 
specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele 
de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera 
Deputaţilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

           PREŞEDINTE,      VICEPREŞEDINTE,   
 

  Iulian Iancu    Ion Călin 
 
 
 
SECRETAR,    SECRETAR, 
 

        Roxana Mînzatu                    Angelica Fădor 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari,      Şef serviciu, Sofia Chelaru 
Isabela Patricia Robe       Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 
Cristina Neicu      


		2017-03-16T07:51:57+0200
	Simona Tirzioru




