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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, transmis cu adresa nr.PLx. 59 din 9 martie 
2016, înregistrată sub nr.4c-3/90 din 10 martie 2016. 
 Avizul comisiei va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 02 
februarie 2016.            

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 
372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, în scopul realizării unei 
implementări corecte a Directivei 2010/31/UE. Astfel se clarifică unii termeni folosiţi, se reduce 
frecvenţa inspecţiei tehnice la intervale de 4 ani la cazanele cu combustibil gazos, se impune 
obligativitatea afişării certificatelor de performanţă energetică la toate categoriile de clădiri frecvent 
vizitate de public. Autorităţile publice sunt încurajate să pună în aplicare recomandările din 
certificatele energetice pentru clădirile pe care le deţin, iar măsurile cu caracter contravenţional sunt 
puse în acord cu exigenţele şi normele europene incidente în domeniu. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ, cu unele observaţii şi propuneri care 
au fost însuşite de iniţiatori, conform  avizului nr.83 din 28.01.2016. 
            Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru industrii şi servicii a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din data de  
23 martie 2016.                                                                                              
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, în forma adoptată de Senat.       

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare.  

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă 
Cameră sesizată. 
 
                           
  

 
PREŞEDINTE, 

 
                                                     Iulian Iancu 
 
 
    Consilieri parlamentari, 
    Viorica Petraşcu 
    Maria Cristina Bălănescu 
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