
 
     

8 aprilie 2016 

Către , 

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE - 
MDRAP ; 
Domnului Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice -

VASILE DÎNCU 

 

-În temeiul OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor ; 

-În temeiul legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ; 

 

-Ţinând cont de prevederile din: 

-Ordinul MDRAP  nr. 728/2015 privind aprobarea Strategiei pentru integritate a 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020; 

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative 

vă adresăm următoarea: 

RECLAMAŢIE 
 

 Referitoare la încălcarea prevederilor legale în cazul proiectului de act normativ  publicat 

pe site-ul MDRAP la data de 30.03.2016 - Ordin pentru modificarea si completarea 

reglementarii tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”, 

aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2237/2010 

 

 

I)  În opinia noastră, elementele publicate au încălcat prevederile din Ordinul  MDRAP  

nr. 728/2015 privind aprobarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020. 

 

Astfel, din textul  “ …. o singură comisie constituită din 3 membri din cadrul 

MDRAP…” cuprins în Nota de fundamentare,  reiese că se intenţionează eliminarea din comisia 

de examinare a reprezentanţilor asociaţiilor profesionale (care sunt componente ale societăţii 

civile) .  
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Conform reglementărilor actuale , reprezentanţii asociaţiilor profesionale  fac parte din 

comisia de examinare. Eliminarea din comisia de examinare a reprezentanţilor asociaţiilor 

profesionale,  va avea consecinţă dispariţia transparenţei  în activitatea de atestare a auditorilor 

energetici şi vor fi creat premisele apariţiei faptelor de corupţie.  

Eliminarea din comisia de examinare a reprezentanţilor asociaţiilor profesionale, 

înseamnă de fapt o diminuare a comunicării şi cooperării cu societatea civilă, precum şi o 

desfiinţare a  acţiunilor comune pe care MDRAP  deja le are cu societatea civilă, având ca 

obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea integrităţii şi o bună guvernare . 

 Sunt astfel încălcate următoarele dispoziţii legale : 

- OMDRAP  nr. 728/2015, Anexa I : Cap.  III. Pct. 5 -   “ Dezvoltarea comunicării şi 

cooperării pentru integritate la nivel intra şi inter-instituţional, cât şi cu societatea civilă, 

mass-media, cetăţeni “  

- OMDRAP  nr. 728/2015, Anexa I : Măsura 5.3.2. Stabilirea de parteneriate şi 

participarea în acţiuni/proiecte comune cu societatea civilă, având ca obiectiv 

prevenirea corupţiei, promovarea integrităţii şi a bunei guvernări   

 

II)  În opinia noastră, elementele publicate au încălcat prevederile din Legea nr. 159/2013 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a 

clădirilor.  

 Astfel, din textul publicat  “ …. o singură comisie constituită din 3 membri din cadrul 

MDRAP…” cuprins în Nota de fundamentare,  reiese aşa cum am mai menţionat că se 

intenţionează eliminarea din comisia de examinare a reprezentanţilor asociaţiilor profesionale. În 

acest fel este desfiinţată colaborarea pe care MDRAP o are cu asociaţiile profesionale, fapt care 

se constituie o încălcare a prevederilor din Legea nr. 159/2013 ,  Art. III care prevede:  

“Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice colaborează cu ……  asociaţii 

profesionale implicate ….” 

 

III)  În opinia noastră, elementele publicate au încălcat prevederile din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative . 

După cum am expus la punctele anterioare, prevederile proiectului de act normativ sunt 

în contradicţie  cu OMDRAP  nr. 728/2015 şi Legea nr. 159/2013.  În consecinţă, proiectul de 

act normativ a încălcat prevederile din Legea nr. 24/2000  Art. 13. a)  “ proiectul de act normativ 

trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care 

se află în conexiune;” 
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IV) În opinia noastră, elementele publicate au încălcat prevederile din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

Astfel, din cele publicate reies următoarele: 

- nu a fost publicat Anunţul referitor la elaborarea proiectului de act normativ, cu cel puţin 

30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice, fiind 

astfel încălcate prevederile art 7 pct.(2)din Legea nr. 52/2003; 

- nu a fost publicat textul complet al proiectului actului respectiv  (fiind publicate numai 

Nota de fundamentare şi  Anexa I referitoare la modelul de Atestat şi Legitimaţie)  , fiind 

astfel încălcate prevederile art 7 pct.(2)din Legea nr. 52/2003; 

 

V) Cu toate că proiectul de act normativ are relevanţă asupra mediului de afaceri, anunţul  

nu a fost transmis către AAECR care este asociaţie legal constituită pe domeniul de activitate  

vizat de proiect, fiind astfel încălcate prevederile art 7 pct.(3) din Legea nr. 52/2003 . 

Considerăm deci,  că am fost împiedicaţi să ne  implicăm ca  persoane interesate în procesul 

de elaborare a actelor normative de interes public, contrar celor prevăzute de  art. 15 din 

Legea nr. 52/2003 

 

Ţinând cont de prevederile OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, vă rugăm să dispuneţi măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor 

sesizate, precum şi să dispuneţi reluarea procedurilor de elaborare a proiectului de act normativ  

- Ordin pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Regulament privind atestarea 

auditorilor energetici pentru cladiri”, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si 

turismului nr. 2237/2010 

 

Constatăm cu stupoare modificarea pe site-ul MDRAP a termenului de dezbatere publică. 

Pe data de 6 aprilie era pus termenul de 9 aprilie, azi, 8 aprilie, acesta a fost șters de pe site.  

 

Totodată, vă rugăm  să ne transmiteţi un răspuns privitor la aspectele la care ne-am 

referit, pentru a putea informa membrii AAECR. 

   

Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN 

Președinte AAECR 


