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    Parlamentul României adopt ă prezenta lege.  

 
    ARTICOL UNIC  
    Se aprob ă Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 63 din 30 octombrie 2012  

pentru modificarea şi completarea Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 
18/2009  privind cre şterea performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe, 
publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 9 din 7 noiembrie 
2012, cu urm ătoarele modific ări şi complet ări:  

 
    1. La articolul I punctul 1, articolul 1 se mod ific ă şi va avea urm ătorul 

cuprins:  
    "Art. 1. - (1) Prezenta ordonan ţă de urgen ţă stabile şte lucr ările de 

interven ţie pentru cre şterea performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe, 
construite dup ă proiecte elaborate în perioada 1950-1990, precum şi etapele 
necesare realiz ării lucr ărilor, modul de finan ţare a acestora şi obliga ţiile şi 
r ăspunderile autorit ăţilor administra ţiei publice şi asocia ţiilor de 
proprietari.  
    (2) Se excepteaz ă de la prevederile prezentei ordonan ţe de urgen ţă blocurile 

de locuin ţe clasate/în curs de clasare ca monumente istorice.  
    (3) Lucr ările de interven ţie pentru cre şterea performan ţei energetice a 

blocurilor de locuin ţe amplasate în centrele istorice ale localit ăţilor, în zone 
de protec ţie a monumentelor istorice şi/sau în zonele construite protejate 
aprobate potrivit legii se avizeaz ă în prealabil, din punct de vedere estetic şi 
arhitectural, de c ătre Ministerul Culturii sau structurile deconcentra te ale 
acestuia, în condi ţiile legii.  
    (4) Lucr ările de interven ţie pentru cre şterea performan ţei energetice a 

blocurilor de locuin ţe prev ăzute la alin. (3), amplasate în municipiul Bucure şti, 
se autorizeaz ă, la cererea primarilor sectoarelor acestuia în cal itate de 
coordonatori locali, de c ătre primarul general al municipiului Bucure şti, cu 
respectarea termenelor şi f ăr ă perceperea taxelor prev ăzute de Legea nr. 
50/1991  privind autorizarea execut ării lucr ărilor de construc ţii, republicat ă, 
cu modific ările şi complet ările ulterioare.  
    (5) Autorit ăţile administra ţiei publice locale au obliga ţia asigur ării 

condi ţiilor necesare pentru p ăstrarea valorii arhitecturale, ambientale şi de 
integrare cromatic ă în mediul urban a anvelopei blocurilor de locuin ţe la care se 
execut ă lucr ări de interven ţie pentru cre şterea performan ţei energetice.  
    (6) Realizarea lucr ărilor de interven ţie stabilite prin prezenta ordonan ţă 

de urgen ţă are drept scop cre şterea performan ţei energetice a blocurilor de 
locuin ţe, respectiv reducerea consumurilor energetice pent ru înc ălzirea 
apartamentelor, în condi ţiile asigur ării şi men ţinerii climatului termic 
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interior, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localit ăţilor. Cre şterea 
performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe are drept scop reducerea 
consumurilor energetice din surse conven ţionale, diminuarea emisiilor de gaze cu 
efect de ser ă şi introducerea, dup ă caz, a unor surse alternative de producere a 
energiei.  
    (7) Lucr ările de interven ţie prev ăzute la alin. (1) sunt investi ţii de 

interes public local.  
    (8) Datele tehnice referitoare la blocurile de locuin ţe cuprinse în 

programele locale se stabilesc prin normele de apli care a prezentei ordonan ţe de 
urgen ţă, constituie informa ţii de interes public în temeiul Legii nr. 544/2001  
privind liberul acces la informa ţiile de interes public, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, şi se public ă pe pagina de internet a autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale, prin grija coordonatorilor loca li.  
    (9) Blocurile de locuin ţe amplasate în municipiile re şedin ţă de jude ţ, 

precum şi în sectoarele municipiului Bucure şti, pentru care au fost aprobate 
dosarele de finan ţare prin Programul opera ţional regional 2007-2013, axa 
prioritar ă 1 «Sprijinirea dezvolt ării durabile a ora şelor - poli urbani de 
cre ştere», domeniul de interven ţie 1.2 «Sprijinirea investi ţiilor în eficien ţa 
energetic ă a blocurilor de locuin ţe», nu pot fi incluse în programul na ţional 
multianual privind cre şterea performan ţei energetice la blocurile de locuin ţe."  

 
    2. La articolul I punctul 2, alineatele (6) şi (7) ale articolului 1^1 se 

modific ă şi vor avea urm ătorul cuprins:  
    "(6) Prin exceptare de la prevederile art. 13 a lin. (1) lit. c), finan ţarea 

execut ării lucr ărilor de interven ţii la locuin ţele sociale şi celelalte unit ăţi 
locative prev ăzute la alin. (1) lit. a) se asigur ă din fonduri aprobate anual cu 
aceast ă destina ţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite.  
    (7) Sumele prev ăzute la alin. (6) majoreaz ă cota de contribu ţie a 

autorit ăţii administra ţiei publice locale prev ăzut ă la art. 13 alin. (1) lit. 
b)."  

 
    3. La articolul I punctul 3, litera a^4) a arti colului 2 se modific ă şi va 

avea urm ătorul cuprins:  
    "a^4) locuin ţă unifamilial ă - cl ădire cu destina ţia de locuin ţă, care 

satisface cerin ţele de locuit ale unei persoane sau familii. Se asi mileaz ă 
locuin ţei unifamiliale cl ădirea cu destina ţia de locuin ţă cu cel mult dou ă nivele 
supraterane şi dou ă unit ăţi locative, de ţinute în proprietate de persoane fizice 
distincte, neconstituite în condi ţiile legii în asocia ţie de proprietari."  

 
    4. La articolul I punctul 5, alineatul (6) al a rticolului 3 se modific ă şi 

va avea urm ătorul cuprins:  
    "(6) Comisiile prev ăzute la alin. (5) avizeaz ă, din punct de vedere estetic 

şi arhitectural, solu ţiile de interven ţie stabilite prin documenta ţiile 
tehnice."  

 
    5. La articolul I punctul 6, litera c) a alinea tului (2) al articolului 4 se 

modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "c) închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmpl ărie termoizolant ă, 

inclusiv izolarea termic ă a parape ţilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. 
(5) şi art. 3 alin. (3) teza a doua;"  

 
    6. La articolul I punctul 6, dup ă litera h) a alineatului (4) al articolului 

4 se introduce o nou ă liter ă, litera i), cu urm ătorul cuprins:  
    "i) repararea/înlocuirea instala ţiei de distribu ţie a apei reci şi/sau a 

colectoarelor de canalizare menajer ă şi/sau pluvial ă din subsolul blocului de 
locuin ţe pân ă la c ăminul de bran şament/de racord, dup ă caz."  
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    7. La articolul I, dup ă punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu 
următorul cuprins:  
    "9^1. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modific ă şi va avea 

următorul cuprins:  
    «b) hot ărârea privind înscrierea în programul local, adopta t ă în adunarea 

general ă cu acordul majorit ăţii proprietarilor, membri ai asocia ţiei de 
proprietari, înso ţit ă de tabelul nominal din care s ă rezulte acordul scris al 
acestora;»"  

 
    8. La articolul I punctul 10, litera c) a aline atului (2^2) al articolului 

11 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "c) ob ţinerea avizului conform şi prealabil al Consiliului tehnico-economic 

al Ministerului Dezvolt ării Regionale şi Administra ţiei Publice pentru blocurile 
de locuin ţe care urmeaz ă a fi prioritizate pentru includerea în programul 
naţional, în limita fondurilor alocate anual cu aceast ă destina ţie."  

 
    9. La articolul I, dup ă punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1 , 

cu urm ătorul cuprins:  
    "12^1. Articolul 13 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    «Art. 13. - (1) Finan ţarea execut ării lucr ărilor de interven ţie prev ăzute la 

art. 4 se asigur ă astfel:  
    a) 50% din aloca ţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor apro bate 

anual cu aceast ă destina ţie în bugetul Ministerului Dezvolt ării Regionale şi 
Administra ţiei Publice;  
    b) 30% din fonduri aprobate anual cu aceast ă destina ţie în bugetele locale 

şi/sau din alte surse legal constituite;  
    c) 20% din fondul de repara ţii al asocia ţiei de proprietari şi/sau din alte 

surse legal constituite.  
    (2) Finan ţarea execut ării lucr ărilor de interven ţie prev ăzute la art. 4, în 

cota de contribu ţie prev ăzut ă la alin. (1) lit. c), se asigur ă de c ătre asocia ţia 
de proprietari pe durata execut ării lucr ărilor de interven ţie, în baza 
situa ţiilor de lucr ări.»"  

 
    10. La articolul I punctul 13, alineatele (2) -  (4) ale articolului 13^1 se 

modific ă şi vor avea urm ătorul cuprins:  
    "(2) Cota de contribu ţie proprie a autorit ăţilor administra ţiei publice 

locale se stabile şte pe baza unor criterii socio-economice, în limita  unei cote 
de maximum 30% din valoarea activit ăţilor/lucr ărilor prev ăzute la alin. (1), şi 
se aprob ă prin hot ărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucure şti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municip iului 
Bucure şti, dup ă caz.  
    (3) Autoritatea public ă local ă aduce la cuno ştin ţa asocia ţiei de proprietari 

posibilitatea finan ţării activit ăţilor/lucr ărilor în condi ţiile prev ăzute la 
alin. (1) şi (2), criteriile de acces la acest program de fina nţare, precum şi 
cota de contribu ţie ce revine asocia ţiei de proprietari, ce nu poate fi mai mic ă 
de 10% din valoarea activit ăţilor/lucr ărilor.  
    (4) Pentru a putea accede la acest program de f inan ţare, hot ărârile 

asocia ţiei de proprietari de a mandata autoritatea public ă local ă în vederea 
realiz ării activit ăţilor/lucr ărilor de interven ţie prev ăzute la alin. (1), precum 
şi cu privire la cota contribu ţiei fiec ărui proprietar la fondul de repara ţii 
trebuie luate cu votul majorit ăţii membrilor asocia ţiei de proprietari."  

 
    11. La articolul I punctul 14, articolele 14 şi 15 se modific ă şi vor avea 

următorul cuprins:  
    "Art. 14. - (1) Prin excep ţie de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) şi 

alin. (2), autorit ăţile administra ţiei publice locale pot asigura, la cererea de 
finan ţare depus ă de c ătre asocia ţiile de proprietari, în baza hot ărârii 
consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure şti sau 
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a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului B ucure şti, dup ă caz, şi în 
limita fondurilor aprobate anual cu aceast ă destina ţie, finan ţarea cheltuielilor 
aferente execut ării lucr ărilor de interven ţie corespunz ătoare cotei de 
contribu ţie ce revine proprietarilor/asocia ţiei de proprietari, cu recuperarea 
sumelor în condi ţiile alin. (3) şi (5)-(10).  
    (2) Prin excep ţie de la prevederile art. 13^1 alin. (2), autorit ăţile 

administra ţiei publice locale pot asigura, la cererea de finan ţare depus ă de 
către asocia ţiile de proprietari, în baza hot ărârii consiliului local, respectiv 
a Consiliului General al Municipiului Bucure şti sau a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucure şti, dup ă caz, şi în limita fondurilor aprobate 
anual cu aceast ă destina ţie, finan ţarea cheltuielilor aferente cotei de 
contribu ţie ce revine proprietarilor/asocia ţiei de proprietari, conform art. 13^1 
alin. (3), pentru activit ăţile/lucr ările prev ăzute la art. 13^1 alin. (1), cu 
recuperarea sumelor în condi ţiile alin. (4)-(7) şi (10).  
    (3) Sumele avansate de c ătre autorit ăţile administra ţiei publice locale 

pentru asigurarea cotei de contribu ţie proprie a proprietarilor/asocia ţiilor de 
proprietari, men ţionat ă la alin. (1), se recupereaz ă din fondul de repara ţii 
constituit în acest sens, în condi ţiile art. 13 alin. (2). În cazul în care 
aceste sume nu au fost integral recuperate din fond ul de repara ţii pân ă la 
recep ţia la terminarea lucr ărilor, recuperarea sumelor r ămase se realizeaz ă prin 
taxa de reabilitare termic ă, stabilit ă prin hot ărâre a consiliilor locale, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Buc ure şti sau a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucure şti, dup ă caz.  
    (4) Sumele avansate de c ătre autorit ăţile administra ţiei publice locale 

pentru asigurarea cotei de contribu ţie proprie a proprietarilor/asocia ţiilor de 
proprietari, men ţionat ă la alin. (2), se recupereaz ă din fondul de repara ţii sau 
prin taxa de reabilitare termic ă, stabilit ă prin hot ărâre a consiliilor locale, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Buc ure şti sau a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucure şti, dup ă caz.  
    (5) Taxa de reabilitare termic ă, prev ăzut ă la alin. (3) şi (4), se 

fundamenteaz ă în func ţie de sumele avansate de c ătre autorit ăţile locale pentru 
asigurarea cotei de contribu ţie aferente proprietarilor, în raport cu cotele-
păr ţi indivize din proprietatea comun ă aferent ă fiec ărei propriet ăţi 
individuale.  
    (6) Durata şi modalitatea în care pot fi recuperate, prin inter mediul taxei, 

sumele avansate conform alin. (1) şi (2) se stabilesc prin hot ărâre a consiliilor 
locale sau a Consiliului General al Municipiului Bu cure şti şi a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucure şti, dup ă caz, neputând dep ăşi 10 ani 
de la data recep ţiei la terminarea lucr ărilor.  
    (7) Taxa pentru reabilitare termic ă se urm ăre şte şi se execut ă în condi ţiile 
Ordonan ţei Guvernului nr. 92/2003  privind Codul de procedur ă fiscal ă, 

republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare.  
    (8) Prin excep ţie de la prevederile alin. (3), sumele avansate de 

autorit ăţile administra ţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contr ibu ţie 
proprie a asocia ţiilor de proprietari, prev ăzute la art. 13 alin. (1) lit. c), 
sunt considerate cheltuieli de natur ă social ă şi nu se recupereaz ă de la 
următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:  
    a) persoane cu handicap sau familii cu persoane  cu handicap aflate în 

între ţinere;  
    b) persoane singure/familii care, în ultimele 3  luni anterioare efectu ării 

anchetei sociale de c ătre autoritatea administra ţiei publice locale, au realizat 
venituri medii nete lunare pe persoan ă singur ă/membru de familie sub câ ştigul 
salarial mediu net pe economie;  
    c) veterani de r ăzboi şi so ţi/so ţii supravie ţuitori/supravie ţuitoare ai/ale 

acestora;  
    d) pensionari, indiferent de statutul acestora,  ale c ăror venituri medii 

nete lunare pe persoan ă singur ă/membru de familie sunt sub câ ştigul salarial 
mediu net pe economie.  
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    (9) Sumele destinate finan ţării cheltuielilor men ţionate la alin. (8) 
majoreaz ă cota de contribu ţie care revine bugetului local, prev ăzut ă la art. 13 
alin. (1) lit. b), în limita fondurilor aprobate an ual cu aceast ă destina ţie în 
bugetele locale.  
    (10) Sumele avansate în condi ţiile legii de c ătre autorit ăţile 

administra ţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contr ibu ţie proprie a 
proprietarilor/asocia ţiilor de proprietari pentru executarea lucr ărilor de 
interven ţie la blocurile de locuin ţe, nerecuperate la data înstr ăin ării sub orice 
form ă a apartamentelor, se recupereaz ă de la noul proprietar.  
    Art. 15. -  La termenele prev ăzute în Legea nr. 500/2002  privind finan ţele 

publice, cu modific ările şi complet ările ulterioare:  
    a) autorit ăţile administra ţiei publice locale stabilesc, în cadrul 

programelor locale, necesarul de aloca ţii de la bugetul de stat pentru finan ţarea 
cotei-p ăr ţi prev ăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), aferent ă blocurilor de 
locuin ţe care vor beneficia de lucr ări de interven ţie în anul bugetar urm ător, şi 
transmit programele locale Ministerului Dezvolt ării Regionale şi Administra ţiei 
Publice;  
    b) Ministerul Dezvolt ării Regionale şi Administra ţiei Publice centralizeaz ă 

propunerile primite, în baza c ărora include în proiectul bugetului de stat sumele 
necesare pentru finan ţarea cotei-p ăr ţi prev ăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)."  

 
    12. La articolul I punctul 14, litera a) a alin eatului (1) al articolului 16 

se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "a) aprob ă, prin ordin al ministrului dezvolt ării regionale şi 

administra ţiei publice, programul na ţional, care cuprinde lista blocurilor de 
locuin ţe cuprinse în programele locale şi prioritizate de c ătre coordonatorii 
locali în baza criteriilor tehnice prev ăzute la art. 22 alin. (2), respectiv 
aloc ă bugetelor locale fondurile aferente cotei-p ăr ţi prev ăzute la art. 13 alin. 
(1) lit. a);"  

 
    13. La articolul I punctul 14, alineatul (1) al  articolului 17 se modific ă 

şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "Art. 17. - (1) Ministerul Dezvolt ării Regionale şi Administra ţiei Publice 

efectueaz ă lunar plata c ătre coordonatorii locali a sumelor aferente cotei-p ăr ţi 
prev ăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), aferent ă lucr ărilor de interven ţie 
executate, pe baza deconturilor justificative, veri ficate şi aprobate conform 
legii."  

 
    14. La articolul I punctul 14, articolul 18 se modific ă şi va avea urm ătorul 

cuprins:  
    "Art. 18. - Autorit ăţile administra ţiei publice locale pot hot ărî şi 

preluarea cheltuielilor aferente lucr ărilor de interven ţie, corespunz ătoare cotei 
de contribu ţie prev ăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) din bugetul de st at, prin 
bugetul Ministerului Dezvolt ării Regionale şi Administra ţiei Publice, în limita 
fondurilor aprobate anual cu aceast ă destina ţie în bugetele locale, pentru 
blocurile de locuin ţe."  

 
    15. La articolul I punctul 16, literele e) şi h) ale alineatului (1) al 

articolului 20 se modific ă şi vor avea urm ătorul cuprins:  
    "e) transmite Ministerului Dezvolt ării Regionale şi Administra ţiei Publice 

documenta ţiile de avizare pentru lucr ările de interven ţie la blocurile de 
locuin ţe care urmeaz ă a fi prioritizate pentru includerea în programul n aţional, 
în vederea emiterii avizului conform şi prealabil prev ăzut la art. 11 alin. (2^2) 
lit. c);  
    ............................................... ...........................  
    h) transmite Ministerului Dezvolt ării Regionale şi Administra ţiei Publice 

propunerile privind blocurile de locuin ţe prioritizate care îndeplinesc 
condi ţiile prev ăzute la lit. e)-g), în scopul includerii în program ul na ţional, 
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în limita fondurilor aprobate anual cu aceast ă destina ţie;"  

 
    16. La articolul I, dup ă punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1 , 

cu urm ătorul cuprins:  
    "16^1. La articolul 21, litera c) se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    «c) constituie fondul de repara ţii pentru asigurarea finan ţării cotei-p ăr ţi 

în vederea execut ării lucr ărilor de interven ţie sau, dup ă caz, solicit ă preluarea 
cheltuielilor corespunz ătoare ce revin proprietarilor/asocia ţiei de proprietari, 
în condi ţiile art. 14 alin. (1);»"  

 
    17. La articolul I punctul 18, litera c) a alin eatului (1) al articolului 22 

se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "c) asigur ă finan ţarea lucr ărilor, în cota prev ăzut ă la art. 13 alin. (1) 

lit. a), precum şi finan ţarea activit ăţilor/lucr ărilor prev ăzute la art. 13^1 
alin. (1) în cota prev ăzut ă la art. 13^1 alin. (1) lit. a), în limita fonduril or 
alocate anual cu aceast ă destina ţie în bugetul propriu;"  

 
    18. La articolul I punctul 20, alineatul (3) al  articolului 22 se modific ă 

şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "(3) Alocarea fondurilor publice în cota-parte prev ăzut ă la art. 13 alin. 

(1) lit. a) se asigur ă echilibrat pe regiunile de dezvoltare şi, în cadrul 
acestora, pe municipii re şedin ţă de jude ţ, în condi ţiile art. 1 alin. (9), 
municipii, ora şe şi comune, în func ţie de necesarul anual de aloca ţii fundamentat 
de coordonatorii locali, cu prioritate pentru final izarea execut ării lucr ărilor 
de interven ţie contractate în anii preceden ţi, în limita fondurilor publice 
aprobate anual cu aceast ă destina ţie."  

 
    19. La articolul I, dup ă punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 23^1 , 

cu urm ătorul cuprins:  
    "23^1. Articolul 26 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    «Art. 26. - (1) Ministerul Dezvolt ării Regionale şi Administra ţiei Publice 

monitorizeaz ă performan ţa energetic ă a blocurilor de locuin ţe şi constituie b ănci 
de date specifice, scop în care poate contracta, în  condi ţiile legii, 
proiectarea, realizarea şi gestionarea b ăncilor de date specifice, inclusiv 
monitorizarea performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe.  
    (2) Finan ţarea cheltuielilor necesare pentru activit ăţile prev ăzute la alin. 

(1) se realizeaz ă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului D ezvolt ării 
Regionale şi Administra ţiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu  
aceast ă destina ţie şi/sau din alte surse legal constituite, cu respecta rea 
prevederilor Legii nr. 500/2002 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, şi 
ale Legii responsabilit ăţii fiscal - bugetare nr. 69/2010 .»"  

 
    20. La articolul I, dup ă punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26^1 , 

cu urm ătorul cuprins:  
    "26^1. Dup ă articolul 35 se introduce un nou articol, articolu l 35^1, cu 

următorul cuprins:  
    «Art. 35^1. - Pentru aplicarea unitar ă a prevederilor prezentei ordonan ţe de 

urgen ţă, Ministerul Dezvolt ării Regionale şi Administra ţiei Publice poate emite 
instruc ţiuni, care se aprob ă prin ordin al ministrului şi se public ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.»"  

 
    21. La articolul I, punctul 27 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "27. În tot cuprinsul ordonan ţei de urgen ţă, denumirile «Ministerul 

Dezvolt ării Regionale şi Turismului» şi «Ministerul Dezvolt ării Regionale şi 
Locuin ţei» se înlocuiesc cu denumirea «Ministerul Dezvolt ării Regionale şi 
Administra ţiei Publice»."  
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    22. La articolul III, alineatele (1) şi (3) se modific ă şi vor avea 
următorul cuprins:  
    "Art. III. - (1) Modific ările şi complet ările aduse prin prezenta ordonan ţă 

de urgen ţă nu se aplic ă obiectivelor de investi ţii pentru care, dup ă caz, pân ă la 
data intr ării în vigoare a acesteia:  
    a) au fost publicate anun ţurile de achizi ţie public ă de servicii pentru 

contractarea proiect ării, respectiv pentru executarea lucr ărilor de interven ţie, 
după caz;  
    b) au fost finalizate sau sunt în curs de final izare procedurile de 

atribuire pentru elaborarea documenta ţiilor prev ăzute la art. 11 alin. (1) lit. 
b) şi c) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 18/2009  privind cre şterea 
performan ţei energetice a blocurilor de locuin ţe, aprobat ă cu modific ări şi 
complet ări prin Legea nr. 158/2011 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare;  
    c) au fost semnate sau sunt în curs de semnare contractele de execu ţie, 

respectiv au fost alocate fonduri de la bugetul de stat;  
    d) a fost emis ordinul ministrului dezvolt ării regionale şi administra ţiei 

publice pentru includerea în programul na ţional.  
    ............................................... ............................  
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), coordo natorii locali vor în ştiin ţa 

asocia ţiile de proprietari asupra prevederilor prezentei o rdonan ţe de urgen ţă şi 
vor solicita actualizarea acordului acestora de îns criere/men ţinere în programul 
local în termen de 30 de zile de la data intr ării în vigoare a prezentei 
ordonan ţe de urgen ţă. În acest caz, hot ărârea asocia ţiei de proprietari va fi 
adoptat ă în adunarea general ă, cu acordul majorit ăţii proprietarilor membri ai 
asocia ţiei de proprietari, înso ţit ă de tabelul nominal din care s ă rezulte 
acordul scris al acestora."  

 
    23. Articolul V se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    " Art. V. -  Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, publicat ă în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decem brie 2003, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, se modific ă dup ă cum urmeaz ă:  

 
    1. La articolul 251, alineatul (8^1) se modific ă şi va avea urm ătorul 

cuprins:  
    «(8^1) În cazul cl ădirii la care au fost executate lucr ări de renovare 

major ă, din punct de vedere fiscal, anul termin ării se actualizeaz ă, astfel c ă 
acesta se consider ă ca fiind cel în care a fost efectuat ă recep ţia la terminarea 
lucr ărilor. Renovarea major ă reprezint ă ac ţiunea complex ă care cuprinde 
obligatoriu lucr ări de interven ţie la structura de rezisten ţă a cl ădirii, pentru 
asigurarea cerin ţei fundamentale de rezisten ţă mecanic ă şi stabilitate, prin 
acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, mod ificare sau extindere, 
precum şi, dup ă caz, alte lucr ări de interven ţie pentru men ţinerea, pe întreaga 
durat ă de exploatare a cl ădirii, a celorlalte cerin ţe fundamentale aplicabile 
construc ţiilor, conform legii, vizând, în principal, cre şterea performan ţei 
energetice şi a calit ăţii arhitectural-ambientale şi func ţionale a cl ădirii. Anul 
termin ării se actualizeaz ă în condi ţiile în care, la terminarea lucr ărilor de 
renovare major ă, valoarea cl ădirii cre şte cu cel pu ţin 25% fa ţă de valoarea 
acesteia la data începerii execut ării lucr ărilor.»  

 
    2. La articolul 283, alineatul (4) se modific ă şi va avea urm ătorul 

cuprins:  
    «(4) Prin excep ţie de la prevederile alin. (1), consiliile locale, Consiliul 

General al Municipiului Bucure şti şi consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucure şti, dup ă caz, pot institui taxa pentru reabilitare termic ă a 
blocurilor de locuin ţe şi locuin ţelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume 
aferente cotei de contribu ţie a proprietarilor, în condi ţiile Ordonan ţei de 
urgen ţă a Guvernului nr. 18/2009  privind cre şterea performan ţei energetice a 
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blocurilor de locuin ţe, aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 
158/2011 , cu modific ările şi complet ările ulterioare.»"  

 
    Aceast ă lege a fost adoptat ă de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitu ţia României, 
republicat ă.  

 
                        PRE ŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR  
                             VALERIU- ŞTEFAN ZGONEA 

 
                             PRE ŞEDINTELE SENATULUI  
                        GEORGE-CRIN LAUREN ŢIU ANTONESCU  

 
    Bucure şti, 15 iulie 2013.  
    Nr. 238.  

                                      ----    
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