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                 Vă înaintăm alăturat raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.13 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de 

creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, trimis spre dezbatere în 

fond Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu adresa 

nr.PLx.601/2021 din 15 decembrie 2021. 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA – OPRESCU 
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      Nr. 4c-7/645 

             București 06.12.2022 

                                                                                                                                                                                                 

  RAPORT   

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 din 

Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii  

arhitectural-ambientale a clădirilor 

 

 

            În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în 

fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 din Legea 

nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a 

clădirilor, trimis cu adresa nr. PLx.601/2021 din 15 decembrie 2021 și înregistrat 

cu nr.4c-7/645/16.12.2021. 

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

în ședința din 13 decembrie 2021. 

 Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.855/14.10.2021) 

- avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social 

(nr.6862/29.09.2021) 

- avizul favorabil cu amendamente admise al Comisiei pentru 

industrii și servicii (nr.4c-3/671/15.02.2022) 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

art.13 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-

ambientale a clădirilor, în sensul stabilirii unui procent de cofinanţare din bugetul 
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local de maximum 50% din valoarea reabilitării structural-arhitecturale a 

clădirilor istorice, corelativ cu stabilirea unui procent, din fondul de reparaţii al 

asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite, de minimum 50%, 

cu această destinaţie. Cuantumul cofinanțării se stabilește de administrația publică 

locală pentru fiecare lucrare de intervenție executată prin cofinanțare, în baza unui 

punctaj rezultat prin confruntarea proiectului supus finanțării cu o listă de criterii 

obiective stabilite prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al 

Municipiului București.  

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 

Comisiei sesizate în fond au examinat proiectul de lege în ședința din 5 decembrie 

2022.  

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în 

conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Bogdan Ghinea - șef 

serviciu și domnul Dragoș Onea - 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 

de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 din 

Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale 

a clădirilor cu amendamente admise prevăzute în Anexa care face parte 

integrantă din prezentul raport. 

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

legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA – OPRESCU 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Roxana ARDELEANU 

 
  



ANEXA 

PLx 601/2021 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

 
Nr. 

crt. 

 

Text Legea nr.153/2011 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

0 1 2 3 4 

1.    LEGE 

pentru modificarea şi completarea 

art.13 din Legea nr.153/2011 

privind măsuri de creştere a calităţii 

arhitectural-ambientale a clădirilor 

LEGE 

pentru modificarea art.13 din 

Legea nr.153/2011 privind măsuri 

de creştere a calităţii arhitectural-

ambientale a clădirilor 

 

Autor: membrii comisiei 

 Tehnică legislativă. 

2.    Articol unic.- Articolul 13 

din Legea nr.153/2011 privind 

măsuri de creştere a calităţii 

arhitectural-ambientale a clădirilor, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.493 din 11 

iulie 2011, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică 

și se completează după cum 

urmează: 

 Articol unic.- Articolul 13 

din Legea nr.153/2011 privind 

măsuri de creştere a calităţii 

arhitectural-ambientale a clădirilor, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.493 din 11 

iulie 2011, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

 

Autor: membrii comisiei 

Tehnică legislativă. 

3.   Art.13 – (3) În cazul 

alin.(1) lit. c), finanţarea executării 

lucrărilor de intervenţie prevăzute 

la art. 6 se poate asigura astfel: 

 a) 50% din fonduri 

aprobate anual cu această 

destinaţie în bugetele 

locale/centrale sub formă de grant; 

 1. La alineatul (3), literele 

a) și b) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 
 „a) maximum 50% din 

fonduri aprobate anual cu această 

destinație în bugetele locale/centrale 

sub formă de grant; 

 - La alineatul (3), literele 

a) și b) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 
 ”a) cel puțin 20%, dar nu 

mai mult de 80%, din fonduri 

aprobate anual cu această destinație 

în bugetele locale/ centrale sub 

formă de grant; 

 

 

 

Pentru a fi mai flexibilă procedura 

de finanțare. 
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 b) 50% din fondul de 

reparaţii al asociaţiei de proprietari 

şi/sau din alte surse legal 

constituite. 

 b) minimum 50% din fondul 

de reparații al asociației de 

proprietari și/sau din alte surse legal 

constituite.” 

 b) diferența până la 100% 

din fondul de reparații al asociației 

de proprietari și/sau din alte surse 

legal constituite.” 

 

Autor: membrii comisiei 

4.  ______________________  2. După alineatul (3) se 

introduce un nou alineat, alin. 

(31), cu următorul cuprins: 
 ”(31) Cuantumul cofinanțării 

prevăzut la alin.(3) se stabilește de 

administrația publică locală pentru 

fiecare lucrare de intervenție 

executată prin cofinanțare, în baza 

unui punctaj rezultat prin 

confruntarea proiectului supus 

finanțării cu o listă de criterii 

obiective stabilite prin hotărâre a 

consiliului local/ Consiliului 

General al Municipiului București.” 

  

 

 

Se elimină. 

 

Autor: membrii comisiei 

 

 

Punctul 2 din forma adoptată de 

Senat introduce un nou alineat, 

alin.(31), a cărui reglementare nu se 

justifică, în condițiile în care există 

deja reglementată modalitatea de 

asigurare a cofinanțării unităților 

administrativ-teritoriale. Astfel, la 

art.13 alin.(5)  se prevede: 

„Contribuţia prevăzută la alin.(3) 

lit.a) se stabileşte prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative”. Nu se 

justifică existența a două alineate 

care să reglementeze modalitatea de 

asigurare a finanțării de către 

administrația publică locală. 

Legea nr.153/2011 reglementează 

deja foarte clar responsabilitățile 

administrației publice locale privind 

elaborarea, organizarea, 

monitorizarea şi controlul realizării 

programelor multianuale privind 

creşterea calităţii arhitectural-

ambientale a clădirilor. 

PMCCAAC  este un document 

elaborat de către APL fundamentat 

pe planurile de urbanism şi 

regulamentele locale aferente, 

aprobate, şi care cuprinde 

organizarea, monitorizarea şi 
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controlul realizării măsurilor de 

reabilitare structural-arhitecturală a 

anvelopei clădirilor, inclusiv 

fundamentarea alocaţiilor de la 

bugetul local şi modalităţile de 

recuperare a cheltuielilor de la 

deţinătorii clădirilor. 

Nu se justifică astfel introducerea 

unui nou instrument de 

fundamentare a alocațiilor bugetare, 

pe lângă cel reglementat deja. 

 

 


