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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
București, 10.05.2022 

Nr. 4c-3/213/2022 
 

 

COMISIA PENTRU MEDIU ȘI ECHILIBRU ECOLOGIC 

DOMNULUI PREȘEDINTE GEORGE-CĂTĂLIN STÂNGĂ 

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

DOAMNEI PREȘEDINTE SIMONA BUCURA-OPRESCU 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, transmis Comisiei 
pentru industrii și servicii, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisiei mediu și echilibru ecologic spre dezbatere în fond, cu 
adresa nr. PLx 142/2022. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectuul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 

 
PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

mihaela.mihai
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 10.05.2022 
Nr. 4c-3/213/2022 

 
 
 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisia mediu și echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbaterea 
pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, transmis cu adresa nr. PLx 
142/2022 din data de 21.03.2022. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1010 din 20.12.2021, avizează favorabil 
propunerea legislativă, cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 21.03.2022. 
 Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr. 8109 din 07.12.2021, a avizat 
favorabil proiectul de act normativ. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009. Potrivit expunerii de motive, 
intervenţiile legislative vizează actualizarea legislaţiei privind performanţa 
energetică în raport de cerinţele tehnico-economice şi de mediu care vizează 
creşterea procentului clădirilor verzi, în condiţiile în care Uniunea Europeană îşi 
propune decarbonarea clădirilor până în anul 2050. Totodată, se prevede 
colaborarea dintre Comisiile tehnice de amenjare a teritoriului cu filialele 
teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România care sunt înregistrate în Tabloul 
Naţional al Arhitecţilor şi cu Asociaţiile profesionale ale auditorilor energetici 
pentru clădiri care sunt înregistraţi în lista auditorilor energetici pentru clădiri. 
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Potrivit iniţiatorilor, trebuie acordată o importanţă deosebită reparării/înlocuirii 
ascensoarelor sau a componentelor mecanice ale acestora pe baza raportului tehnic 
de specialitate, întocmit de o persoană juridică autorizată în domeniul 
ascensoarelor, conform reglementărilor în vigoare. De asemenea, este avută în 
vedere reabilitarea şarpantei în cazul podurilor neîncălzite, o condiţie necesară 
pentru creşterea performanţei energetice. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege 
în ședința din 10.05.2022. La lucrările comisiei au participat deputaţi conform 
listei de prezenţă. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport preliminar. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Șef birou, Cristina Neicu
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text OuG nr. 18/2009 Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivare 

1.   LEGE 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.l8/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe 

Nemodificat  

2.   Art.I.- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.l8/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.l55 
din 12 martie 2009, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 158/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

Articol unic.- Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.l8/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.l55 din 12 martie 2009, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 158/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

 

3.   1. La articolul 2, după litera d) se introduce o 
nouă literă, lit.e) cu următorul cuprins: 
 
,,e) raport tehnic de specialitate - document 
întocmit în urma evaluării ascensorului privind 
funcţionarea în condiţii de siguranţă şi a 
performanţei energetice întocmit de o persoană 
juridică acreditată în domeniu ascensoarelor. 
Acesta conţine: descrierea caracteristicilor 
tehnice ale ascensorului existent, soluţiile 
propuse, caracteristicile tehnice după aplicarea 
măsurilor de modernizare/înlocuire, consumurile 
de energie înainte şi după implementarea 
soluţiilor, analiza de riscuri, modul de utilizare 
optimă a ascensorului după implementarea 

1. La articolul 2, după litera d) se 
introduce o nouă literă, litera e), cu 
următorul cuprins: 
,,e) raport tehnic de specialitate - 
document întocmit în urma evaluării 
ascensorului privind funcţionarea în 
condiţii de siguranţă şi a performanţei 
energetice întocmit de o persoană 
juridică autorizată în domeniu 
ascensoarelor. Acesta conţine: 
descrierea caracteristicilor tehnice ale 
ascensorului existent, soluţiile 
propuse, caracteristicile tehnice după 
aplicarea măsurilor de 
modernizare/înlocuire, consumurile de 

Conform normelor de 
tehnică legislativă 
privind folosirea unei 
terminologii unitare. 
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măsurilor, dar şi analiza economică. ” 
 

energie înainte şi după implementarea 
soluţiilor, analiza de riscuri, modul de 
utilizare optimă a ascensorului după 
implementarea măsurilor, dar şi 
analiza economică. ” 
Autor: Özmen Oana-Marciana - USR 

4.   
 
Art. 3 - (8) În exercitarea 
atribuţiilor, comisiile tehnice de 
amenajare a teritoriului şi 
urbanism colaborează, în 
condiţiile legii, cu filialele 
teritoriale ale Ordinului 
Arhitecţilor din România şi cu 
asociaţiile profesionale ale 
auditorilor energetici pentru 
clădiri. 

2. La articolul 3, alineatul (8) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„(8) În exercitarea atribuţiilor, comisiile tehnice 
de amenajare a teritoriului şi urbanism 
colaborează, în condiţiile legii, cu filialele 
teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România 
care sunt înregistrate în Tabloul Naţional al 
Arhitecților și cu asociațiile profesionale ale 
auditorilor energetici pentru clădiri care sunt 
înregistrați în lista auditorilor energetici 
pentru clădiri.” 

Nemodificat  

5.  Art. 4 – (1) Lucrările de 
intervenţie/Activităţile pentru 
creşterea performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe, eligibile 
în sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, sunt: 
 

3. La articolul 4 alineatul (1), litera b2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,b2) repararea/înlocuirea, după caz, a 
mecanismelor de acţionare electrică, cu 
recuperarea energiei la frânare (frânare 
regenerativă) a ascensoarelor de persoane, în 
baza unui raport tehnic de specialitate întocmit 
de o persoană juridică autorizată în domeniul 
ascensoarelor, conform reglementărilor în 
vigoare.” 

Se elimină. 
Autor: Özmen Oana-Marciana - USR 

Text preluat parțial în 
OuG 31/2022 

6.  Art. 4 – (2) Lucrările de 
reabilitare termică a anvelopei 
prevăzute la alin. (1) lit. a) 
cuprind: 
b) izolarea termică a faţadei - 
parte opacă, inclusiv termo-
hidroizolarea terasei, respectiv 
termoizolarea planşeului peste 

4. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
,,b) izolarea termică a faţadei - parte opacă, 
inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv 
termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în 
cazul existenţei şarpantei, cu sisteme 
termoizolante, reabilitarea şarpantei în cazul 

Se elimină. 
Autor: Özmen Oana-Marciana - USR 

Text preluat parțial în 
OuG 31/2022 
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ultimul nivel în cazul existenţei 
şarpantei, cu sisteme 
termoizolante; 

podurilor neîncălzite.” 

7.   5. La articolul 4 alineatul (4), litera k) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,k) repararea/înlocuirea componentelor 
mecanice, a cabinei/uşilor de acces, a sistemului 
de tracţiune, cutiilor de comanda, troliilor, după 
caz, astfel cum sunt prevăzute în raportul tehnic 
de specialitate, întocmit de o persoană juridică 
autorizată în domeniul ascensoarelor, 
conform reglementărilor în vigoare.” 

Se elimină. 
Autor: Özmen Oana-Marciana - USR 

Text preluat parțial în 
OuG 31/2022 

8.   
 
Art. 5 - Realizarea lucrărilor de 
intervenţie prevăzute la art. 4 are 
ca scop creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de 
locuinţe, astfel încât nivelul 
optim din punctul de vedere al 
costurilor acestor lucrări să se 
situeze în intervalul nivelurilor 
de performanţă pentru care 
analiza cost-beneficiu calculată 
pe durata normată de funcţionare 
este pozitivă. Măsurile propuse 
pentru renovarea energetică 
trebuie să conducă la o 
reducere cu minimum 50% a 
consumului anual specific de 
energie finală calculat pentru 
încălzirea spaţiilor, precum şi 
la o reducere cu minimum 
30% a consumului anual de 
energie primară totală, faţă de 
valorile calculate înainte de 

6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„Art.5.- Realizarea lucrărilor de intervenţie 
prevăzute la art.4 are ca scop creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
astfel încât nivelul optim din punctul de vedere 
al costurilor acestor lucrări să se situeze în 
intervalul nivelurilor de performanţă în care 
analiza cost-beneficiu calculată pe durata 
normată de funcţionare este pozitivă. Pentru 
încălzirea locuinţelor, consumul anual specific 
de energie finală calculat pentru încălzire se 
va situa sub 100 kWh/m2 arie utilă, în condiţii 
de eficienţă economică la momentul elaborării 
documentaţiei tehnico-economice.” 

Se elimină. 
Autor: Özmen Oana-Marciana - USR 

Text preluat parțial în 
OuG 31/2022 
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realizarea lucrărilor de 
intervenţie. 

9.   Art.II- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.155 
din 12 martie 2009, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 158/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi 
cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 

Se elimină. 
Autor: Özmen Oana-Marciana - USR 

 

 
 


