
   
 

ÎNTREBARE 

Către: Domnul Barna Tánczos, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Probleme privind programul ,,Casa Verde” 

 

Domnule Ministru, 

 

Programul de finanțare ,,Casa Verde” este unul de succes dacă privim din perspectiva faptului că 

fondurile alocate sunt mereu depășite de numărul mare de solicitanți și de proiectele depuse. 

Înțelegem că astfel de programe ajută, atât persoanele fizice care beneficiază de tehnologiile 

moderne și de accesul la energie verde, dar și furnizorii de echipamente și profesioniștii din domeniu care 

se pot baza pe un volum de activitate provenit și din aceste proiecte. 

Este important ca solicitanții care doresc să beneficieze de astfel de sisteme de panouri 

fotovoltaice să apeleze la instalatorii deja validați în cadrul Programului privind instalarea de sisteme 

fotovoltaice pentru producerea de energie electrică. Procesul de identificare și validare al instalatorilor 

ocupă un rol important și ca timp, dar și ca responsabilitate. 

Cu toate acestea, ne-au fost semnalate mai multe cazuri în care, din cauză că nu s-au efectuat plăți 

către instalatorii autorizați în programele anterioare, aceștia refuză contractele, deoarece nu mai acceptă 

să lucreze pe datorie. 

Având în vedere art.112 din Constituția României și art.199 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema 

prezentată: 

1. Care este valoarea totală ale serviciilor prestate de către instalatorii validați AFM în 

programele anterioare și neplătită până în acest moment 

2. Care este numărul instalatorilor autorizați și numărul contractelor finalizate care nu au 

fost achitate? 

3. Considerați oportună lansarea unui nou program ,,Casa Verde”, în condițiile în care 

există reclamații cu privire la programe finalizate și neachitate? 
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4. Care este valoare plăților efectuate de AFM în programele sale în ultimii 3 ani? 

5. Care este repartiția proiectelor finalizate și achitate pe județe, la nivelul anilor 2020 și 

2021? 

 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR Maramureș. 

 




