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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru aprobarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului 

nr. 85/2020 privind modificarea §i completarea Ordonanfei de 

urgenfa a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea §i completarea 

Ordonanlei de urgenfa a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea 

cadrului institutional §i autorizarea Guvernului, prin Ministerul 

Finantelor Publice, de a senate la licitatie certificated 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 subsectoarele expuse 

unui rise important de relocare ca urmare a transferului costului 

emisiilor de gaze cu elect de sera in pretul energiei electrice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85 

din 21 mai 2020 privind modificarea §i completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea §i completarea
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Ordonantei de urgen^a a Guvemului nr. 115/2011 privind stabilirea 

cadrului institutional §i autorizarea Guvemului, prin Ministeml Finantelor 

Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de 

sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, precum §i pentru 

instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinireaintreprinderilor 

din sectoarele §i subsectoarele expuse unui rise important de relocare ca 

urmare a transfemlui costului emisiilor de gaze cu efect de sera in pretul 

energiei electrice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 457 din 29 mai 2020, cu urmatoarea modificare;

- La articolul unic punctul 9, alineatul (3) al articolului VII 

se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(3) Potentialii beneficiari depun cereri pentru obtinerea 

subventiei directe reglementate prin prezenta schema de ajutor de stat 

pentm anul 2019 in termen de 60 zile de la data intrarii in vigoare a legii 

de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, iar pentru anul 2020 in 

termen de 10 zile de la data stabilirii, in conditiile legii, a bugetului anual 

al prezentei scheme de ajutor de stat, dar nu mai tarziu de 31 martie 2021.”
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 16 alin. (2) din Constitupa 

Romdniei, republicatd.
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