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Comisia pentru afaceri europene

AVIZ
la

Proiect de lege pentru aprobarea OUG nr. 81/2019 pentru modificarea si completarea 

OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin 

Ministerul Finanfelor Publice, de a scoate la licitafie certiHcatele de emisii de gaze cu elect 
de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, precum i$i pentru instituirea unei 

scheme de ajutor de stat privind sprijinirea intreprinderilor din sectoarele §i sub-sectoarele 

expuse unui rise important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze
cu elect de sera in preful energiei electrice

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizata, prin adresa nr. L19/2020, in vederea 

intocmirii avizului la Proiect de lege pentru aprobarea OUG nr. 81/2019 pentru modificarea 

si completarea OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea 

Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certiflcatele de emisii 
de gaze cu elect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, precum §i pentru 

instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea intreprinderilor din sectoarele 

$i sub-sectoarele expuse unui rise important de relocare ca urmare a translerului costului 
emisiilor de gaze cu elect de sera m preful energiei electrice, L 19/2020.

in jedinja din 11 februarie 2020, Comisia pentru afaceri europene a dezbatut §i a hotarat, 
cu majoritatea voturilor celor prezen^i, sa lormuleze Aviz negativ, lara amendamente.

Senator raportor a fost domnul Eugen TEODOROVICI.
in urma examinarii, membrii Comisiei au constatat ca desi, la nivelul Romaniei, m baza 

dispozitiilor Directivei ETS si a Orientarilor ETS, a fost adoptata Hotararea Guvernului nr. 
780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect 
de sera care stabile§te modalitatea de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

sera la nivelul Romaniei pentru (i) promovarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera intr-



un mod eficient din punct de vedere economic §i pentru (ii) cre§terea nivelului de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de sera, astfel meat sa contribuie la obtinerea unor niveluri de reducere 

considerate necesare din punct de vedere §tiintific pentru a evita schimbari climatice periculoase 

(„Schema de comercializare ETS”), actualul Proiect de lege nu ^ine cont de orientarile §i 
prevederile Pactului ecologic european, in sensul armonizarii cu nolle politici europene cu 

privire la energie schimbarile climatice, in mod special de Planul de investi^ii pentru o 

Europa durabila care va mobiliza, prin intermediul bugetului UE §i al instrumentelor 

asociate, investifii private §i publice durabile in valoare de cel pufin 1 000 de miliarde EUR 

pe parcursul urmatorului deceniu.
Planul de investi|ii pentru o Europa durabila prezinta un cadru cuprinzator pentru tranzi^ia 

catre o economie durabila pe intreg teritoriul UE. Acest cadru va viza investitiile in materie de 

clima $i de mediu §i in domeniul social, acestea din urma doar in masura in care sunt legate de 

tranzi^ia durabila.

In raport cu obiectul de reglementare, legea se mcadreaza in categoria legilor ordinare §i 
urmeaza sa fie supusa votului Plenului Senatului, potrivit art. 76 alin. (2) din Constitu^ia 

Romaniei, republicata.
In aplicarea art.75 alin.(2) din Constitujia Romaniei, republicata, §i art. 89 alin.(7) pct.l 

din Regulamentul Senatului, republicat, prima camera sesizata este Senatul.
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