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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI 

ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI 
SERVICII 

 
Bucureşti, 21.12.2009    

Nr. 26/849    

 
 

Către 

    BIROUL  PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe, trimis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru industrii şi servicii, 

pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PL.x713 din 21 decembrie 2009. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

 PREŞEDINTE, 
 

SULFINA BARBU 
 
 

SECRETAR 
 

      MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE 
 

          IULIAN IANCU 
 
 

  SECRETAR 
 

        MIRCEA MARIN 
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   Bucureşti, 

 
21.12.2009 

   

Nr. 26/849    

 
 

R A P O R T      C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, prin 

adresa nr. PL.x 713 din 21 decembrie 2009, cu dezbaterea pe fond în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 

completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1171/12.10.2009) 
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         Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a locuinţelor, cu un nou alinat, alin.(3), potrivit căruia lucrările de intervenţie sunt 

investiţii de interes public local. 

 Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României, 

republicată. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii 

sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedinţă comună, în data de 21 decembrie 2009. 

La dezbateri au fost prezenţi 29 deputaţi, din totalul de 31 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic şi …. deputaţi, din totalul de 28 membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 decembrie 2009. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Sulfina BARBU Iulian IANCU 

  

SECRETAR, SECRETAR, 

Mihai Cristian APOSTOLACHE Mircea MARIN 

 
 
Expert, Roxana Feraru 
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I. AMENDAMENTE ADMISE 
 

 În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
Crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 

Text Senat Text Camera 
Deputaţilor 

(autor amendament) 

Motivare 

0 1 2 3 4 
 

1. 
  

LEGE  
pentru completarea art.1 
din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.18/2009 

privind creşterea 
performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe 

 

 
nemodificat 

 

 
2. 

  Articol unic. – La 
articolul 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.18 
din 4 martie 2009 privind 
creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de 
locuinţe, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.155 
din data de 12 martie 2009, 
după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(3), cu următorul 
cuprins: 

nemodificat  
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________________ 

 
 „(3) Lucrările de 
intervenţie prevăzute la 
alin.(1) sunt investiţiile de 
interes public local.” 

 
 „(3) Lucrările de 
intervenţie prevăzute la 
alin.(1) sunt investiţii 
de interes public local.” 
 
(Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic) 

 

 
Eroare materială. 
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