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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa 

energetică, transmisă cu adresa nr. P.L.x 84 din 1 februarie 2017. 

  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. 

      

 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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R A P O R T 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea 
nr.121/2014 privind eficienţa energetică 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea alin.(5) 
al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică, transmis cu 
adresa nr.P.L.x 84 din 1 februaruarie 2017, înregistrată la comisie sub nr.4c-
3/53 din 2 februaruarie 2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în condițiile art.75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, 
republicată. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(5) 
al art.10 din Legea nr.121/2014, în sensul eliminării pentru imobilele de tip 
condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a 
obligativităţii montării de repartitoare individuale de costuri pe toate corpurile 
de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte, dacă utilizarea contoarelor 
individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din 
punct de vedere al costurilor. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 663 din 6 iulie 2016, a avizat 
favorabil proiectul de lege, formulând observaţii şi propuneri. 

Guvernul a transmis, prin adresa nr.1643/DPSG/02.09.2016, 
punctul său de vedere prin care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Comisia juridică de disciplină și imunități, în ședința din data de 
15 februarie 2017, a avizat favorabil proiectul de lege.  

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în 
ședința din data de 21 februarie 2017, a avizat negativ proiectul de lege. 
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industii și servicii şi-a desfăşurat lucrările în data 
de 14.03.2017. Din numărul total de 20 membri ai Comisiei au participat la 
şedinţă 18 deputaţi. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitați : din partea 
Ministerului Energiei, domnul Robert Tudorache – secretar de stat şi domnul 
Condrea Corneliu - director general, iar din partea Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei, domnul Emil Calotă – vicepreşedinte. 

Membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă 
dezbaterii şi avizării în fond, expunerea de motive, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, punctul de vedere negativ transmis de Guvern și avizul 
favorabil al Comisiei juridice de disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, respingerea proiectului de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) din 
Legea energiei şi gazelor naturale nr.123/2012, având în vedere că obiectul de 
reglementare propus de inițiativa legislativă contravine Directivei 2012/27/UE 
care nu permite nicio modificare a prevederilor art.10 alin (5) din Legea 
121/2014, prin care s-a stabilit că este obligatorie montarea repartitoarelor 
individuale, întrucât România nu a comunicat Comisiei Europene că instalarea 
unor astfel de repartitoare nu ar fi eficientă din punct de vedere al costurilor, așa 
cum specifică Directiva 2012/27/UE, la art.9 alin.(3) paragraful (2). 
  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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