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RAPORT 

asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2020 
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 pentru 

modifrcarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la 

licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea 

întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice 

În conformitate Cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modifrcările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse nunerale, prin adresa 
nr.L345/2020, a fost sesizata, de către Biroul Permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării 
raportului asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţâ a Guvernului nr.85/2020 
privind modificarea ,si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului fir. 81/2019 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvermilui fly. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional 
şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Pub/ice, de a scoate la licitaţie certifrcatele de 
emisii de gaze cu eject de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi 
subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze 
cu eject de seră in preţul energiei electrice. 

Dezbaterile au avut loc în şedinţa de comisie din data de 9 innie 2020, desfasurata prin mijloace 
electronice, in conformitate cu procedura aprobata de Biroul Permanent al Senatului, în prezenţa 

majorităţii senatorilor. 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările Si 
completările ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege au participat, on line, din partea Ministerului 
Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, secretar de stat Nicolae Havrilet si din partea Ministerului 
Mediului, director Ion Vasile. 

Proiectul de lege are ca obiect aprobarea Ordonantei de urgenta nr.85/2020, care modifica şi 
completeaza Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea si completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
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Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc 
important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in costul 
energiei electrice. 

Ordonanta de urgenta nr.81/2019 a avut ca object sprijinjrea consumatorilor electrointensivi, prin 
acordarea unui ajutor de stat sub forma de subventii directe pentru compensarea costurilor indirecte cu 
emisiile de gaze cu efect de sera transferate in pretul energiei electrice, ca urmare a punerii in aplicare a 
prevederilor Directivei ETS si a Orientarilor ETS precum si păstrarea competitivităţii firmelor din 
România in raport cu ceilalţi competitori din spaţiul european şi din afara acestuia. 

In conformitate cu art.VII, alin.(1) din OrdonanÎa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, ajutorul 
de stat se acordă pentru costurile eligibile aferente perioadei 2018-2020, după notificarea şi autorizarea 
schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană şi în eondiţiile prevăzute de decizia Comisiei 
Europene. 

Nofrficarea a fost comunicată Comisiei Europene, iar aceasta a autorizat schema de ajutor de stat 
exclusiv pentru anii 2019 şi 2020. 

In consecinta, modiflcările propuse prin prezentul proiect au drept scop punerea de acord cu 
decizia Comisiei Europene, eliminarea sau modificarea după caz a dispoziţiilor privind anul de referinlă 
2018 şi asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru potentialii beneficiari ai subvenliei directe 
reglementate prin schema de aj utor de stat, pentru anii 2019 şi 2020. 

Schema de ajutor de stat va avea un buget total estimat de 291 milioane euro. 
Comisia pentru mediu şi Comisia pentru buget, fmante, activitate bancara si piata de capital au 

transmis avize favorabile. 
Consiliul Legislativ avizează favorabil. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanjmitatea voturilor senatorilor prezenţi, 

să adopte raport de admitere fara amendamente. 
În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare 

şi urmează să fie votat în confonnitate Cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României. 
Potrivit prevederilor art.75 alin.(2) din Constituţia României şi ale art.92, alin.(7), pct.l din 

Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Cameră sesizată. 

Pr, edinte Sc 

Senator eMarin Senator Miron 
rii Smarandache 
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