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RAPORT SUPLIMENTAR
asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgenfa a Guvernului nr.85/2020 

pentru modificarea ^i completarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr.81/2019 pentru 
modificarea completarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea 

cadrului institufional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanfelor Publice, de a scoate la 
licitafie 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 sprijinirea 
Tntreprinderilor din sectoarele si subsectoarele expuse unui rise important de relocare ca urmare a 

transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in preful energiei electrice
L345/2020

In conformitate cu prevederile art.109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, in §edinfa din data de 16 iunie 2020, Plenul Senatului a hotarat trimiterea spre 
reexaminare a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr.85/2020 
pentru modificarea fi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea 
fi completarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional 
fi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanfelor Publice, de a scoate la licitafie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, precum fi pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea intreprinderilor din sectoarele fi 
subsectoarele expuse unui rise important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze 
cu efect de sera in preful energiei electrice. (L345/2020)

Dezbaterile au fost reluate in §edinta de comisie din data de 22 iunie 2020, desfa^urata prin 
mijloace electronice, inprezenfa majoritafii senatorilor.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege au participat, on line, din partea Ministerului 
Economiei, Energiei §i Mediului de Afaceri, secretar de stat Dan Drago§ Dragan §i director Adriana 
Sarzea, din partea Ministerului Mediului, secretar de stat Mircea Fechet §i din partea Administratiei 
Fondului pentru Mediu, pre§edinte Andreea Kohalmi-Szabo.

Proiectul de lege are ca obiect aprobarea Ordonantei de urgenta nr.85/2020, care modifies §i 
completeaza Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea si completarea
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Ordonan^ei de urgenja a Guvemuiui nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional §i autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul 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 sprijinirea intreprinderilor din sectoarele §i subsectoarele expose unui rise 
important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in pretul 
energiei electrice.

Comisia pentru mediu si Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital au 
transmis avize favorabile.

Comisia pentru afaceri europene a transmis aviz favorabil, cu amendamente admise.
Consiliul Legislativ avizeaza favorabil.

In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarat, cu unanimitatea voturilor senatorilor 
prezenti, sa adopte raport suplimentar de admitere cu amendamente respinse care se regasesc in 
anexa la raportul suplimentar.

Prezentul raport suplimentar inlocuie^te raportul initial nr.XIX/85/09.06.2020.
In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare 

§i urmeaza sa fie votat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei.
Potrivit prevederilor art.75 alin.(2) din Constitutia Romaniei §i ale art.92, alin.(7), pct.l din 

Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este prima 
Camera sesizata.

Secrei ar

Senato, Senator Miron Al ’xandru Smarandache

v Pc rQ
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Anexa la raportul suplimentar nr. XXI/85/22.06.2020Comisia pentru Energie, infrastructura energetica 
resurse minerale

Amendamente re$pin$e

la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgenta a Guvemului nr.85/2020 pentru modificarea completarea Ordonantei de urgen^a a 
Guvemului nr.81/2019 pentru modificarea completarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului 

institutional si autorizarea Guvemului, prin Ministerul Finan^elor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera 
atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, precum si 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 efect de sera in pretul
energiei electrice

L345/2020

Nr. Text OUG 115/2011 Text OUG 85/2020 MotivareText Amendamentecrt.
1. 6. La articolul VI alineatul (1), litera 

g) se modifies §i va avea urmatoml 
cuprins:

La articolul VI alineatul (1), litera 
g) se modifies si va avea urmStoml 
cuprins:

Respins cu unanimitate de 
voturi. Comisia a decis ca 
Ordonanta de urgenta a 
Guvemului sa ramanS in forma 
in care a fost notificatS la 
Comisia Europeans §i avizatS de 
cStre aceasta. Modificarea in 
acest moment a proiectului in 
sensul propus in amendament 
implies
renotificarii actului normativ la 
Comisie §i implicit amanarea 
acordSrii subvenliei pe anul 
2019.

g) pe durata de valabilitate a 
acordului de finan^are, eventualele 
disponibilizSri nu depS§esc 25% din 
numSml angajatilor la momentul 
depunerii cererii de finanlare;".

g) pe durata de valabilitate a 
acordului de finantare, eventualele 
disponibilizSri nu depS§esc 5% din 
numaml angajatilor la momentul 
depunerii cererii de finantare;". necesitS^iiriscul

Automi amendamentului: 
Senator Gabriela CRETU

Cu toate acestea, observatiile 
aduse prin acest amendament 
sunt recomandate a fi preluate de 
Ministeml Economiei, Energiei 
si Mediului de Afaceri $i de
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catTQ Ministerul Mediului, 
Apelor §i Padurilor in elaborarea 
in elaborarea actelor normative 
ulterioare 
implementarea acestei scheme 
de ajutor de stat pentru anii 
urmatori.

lareferitoare

Respins cu unanimitate de 
voturi. Amendamentul, in forma 
actuala, incalca principiile pie^ei.

Punctul 7 litera h) se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins :

2. 7. La articolul VI alineatul (1), dupa 
litera g) se introduce o noua litera, 
litera h), cu urmatorul cuprins

Forma ini^iala a documentului, 
prenotificata de Ministerul 
Economiei, Energiei §i Mediului 
de Afaceri la Comisia Europeana 
con^inea aceasta prevedere, de 
menlinere a activitatii pe 
teritoriul Romaniei. Acest aspect 
a atras critici din partea Comisiei 
Europene §i a necesitat 
modificarea sa in forma actuala. 
Aceasta din urma subliniaza 
faptui ca relocarea intr-un alt stat 
membru al SEE nu constituie 
rise de relocare a emisiilor de 
carbon.

"h) pe durata de valabilitate a 
acordului de finanlare i§i men^in 
activitatea
Romaniei/'

"h) pe durata de valabilitate a 
acordului de finantare i§i menlin 
activitatea in Spafiul Economic 
European."

teritoriulpe

Autorul amendamentului: 
Senator Gabriela CRETU

3. Respins cu unanimitate de 
voturi.

Art. I.-
Ordonan^a de urgen^a a 
Guvemului nr. 115/2011 privind 
stabilirea cadrului institutional si 
autorizarea Guvemului, prin 
Ministerul Finanjelor Publice, de 
a scoate la licitatie certificatele

Articolul I din OUG 81/2019, la art. 
10, alin. (1), lit. b), c) §i d) se 
modifica §i se completeaza cu doua 
noi litere b^), c*) respectiv d*) dupa 
cum urmeaza: Ministerul Economiei, Energiei 

§i Mediului de Afaceri nu 
susline amendamentul in
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integralitatea sa, subliniind 
redundan^a literelor b‘ §i d^ cat 
si faptul ca litera c‘ contravine 
directive!

de emisii de gaze cu efect de 
sera atribuite Romaniei la 
nivelul Uniunii Europene, 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 926 din 
28 decembrie 2011, aprobata 
prin Legeanr. 163/2012, cu 
modific^ile §i completarile 
ulterioare, se modifica §i se 
completeaza dupa cum urmeaza: 
„Art. 10. -
(1) Destinatia contravalorii in lei 
a sumelor ob^inute in urma 
scoaterii la licitafie prin 
platforma 
certificatelor de emisii de gaze 
cu efect de sera atribuite

temeiul 
10 alin. 

Directiva

intrucat
finantarea economiei circulare, 
conform art. 10(3) din directiva 
ETS
domeniile care se pot finanta din 
veniturile ETS.

ETS

este prevazuta innu

La r^dul lor, Ministerul 
Mediului, Apelor §i Padurilor cat 
§i Administrapa Fondului pentru 
Mediu au avizat negativ aceste 
amendamente din acelea^i 
considerente.

comuna a

Romaniei, in
prevederilor art.
(2) §i (3) din 
2003/87/CE a Parlamentului
European §i a Consiliului din 13 
octombrie 2003 de stabilire a 
unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu 
efect de sera in cadrul Uniunii §i 
de modificare a Directive! 
96/91/CE a Consiliului, 
modific^le §i complet^ile
ulterioare, in vederea
imbunata|irii §i extinderii
sistemului comunitar de
comercializare a cotelor de
emisii de gaze cu efect de sera, 
cu modiflc^ile si complet^ile 
ulterioare, este urmatoarea:_____

cu
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b) 50% din suma bruta se face 
venit la Fondul pentru mediu, se 
retine in contul de disponibil 
deschis pe numele Ministerului 
Finan^elor Publice la Trezoreria 
operativa centrala si se vireaza 
de catre gestionarul contului, in 
termen de 5 zile lucratoare de la 
solicitarea 
Fondului pentru Mediu, in limita 
creditelor bugetare aprobate prin 
bugetul de venituri §i cheltuieli 
al Fondului pentru mediu §i 
Administra^iei Fondului pentru 
Mediu, in vederea finantarii 
proiectelor prevazute la alin. 
(l’), intr-un cont distinct de 
venituri al Fondului pentru 
mediu, deschis la Trezoreria 
Statului Sector 6 pe numele 
Administratiei Fondului pentru 
Mediu;

b) 45% din suma bruta se face 
venit la Fondul pentru mediu, se 
repne in contul de disponibil 
deschis pe numele Ministerului 
Finanlelor Publice la Trezoreria 
operativa centrala si se vireaza de 
catre gestionarul contului, in 
termen de 5 zile lucratoare de la 
solicitarea Administratiei Fondului 
pentru Mediu, in limita creditelor 
bugetare aprobate prin bugetul de 
venituri §i cheltuieli al Fondului 
pentru mediu §i Administratiei 
Fondului pentru Mediu, in vederea 
finantarii proiectelor prevazute la 
alin. (1^), intr-un cont distinct de 
venituri al Fondului pentru mediu, 
deschis la Trezoreria Statului 
Sector 6 pe numele Administratiei 
Fondului pentru Mediu;

b^) 5% din suma bruta se face 
venit la Fondul pentru mediu, se 
refine in contul de disponibil 
deschis pe numele Ministerului 
Finantelor Publice la Trezoreria 
operativa centrala ^i se vireaza de 
catre gestionarul contului, in 
termen de 5 zile lucratoare de la 

Administrafiei 
Fondului pentru Mediu, in limita 
creditelor bugetare aprobate prin 
bugetul de venituri fi cheltuieli al 
Fondului pentru mediu ^i

Administratiei

solicitarea
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Administratiei Fondului pentru 
Mediu, in vederea finantarii 
proiectelor de absorbtie a gazelor 
cu efect de sera, intr-un cont 
distinct de venituri al Fondului 
pentru mediu, deschis la 
Trezoreria Statului Sector 6 pe 
numele Administratiei Fondului 
pentru Mediu;

„c) 10% din suma bruta se face 
venit la Ministerul Economiei, 
Energiei §i Mediului de Afaceri, se 
retine in contul de disponibil 
deschis pe numele Ministerului 
Finantelor Publice la Trezoreria 
operativa centrala si se vireaza de 
catre gestionarul contului, in 
termen de 5 zile lucratoare de la 
solicitarea Ministerului Economiei, 
Energiei §i Mediului de Afaceri, 
intr-un cont distinct de venituri ale 
bugetului de stat, deschis pe numele 
acestuia, la Activitatea de 
Trezorerie §i Contabilitate Publica a 
Municipiului Bucure§ti, in vederea 
implementarii de masuri fmanciare 
in favoarea sectoarelor sau a 
subsectoarelor care sunt expuse 

riscuri semnificative de

c) 15% din suma bruta se face 
venit la Ministerul Economiei, 
Energiei §i Mediului de Afaceri, 
se refine in contul de disponibil 
deschis pe numele Ministerului 
Finantelor Publice la Trezoreria 
operativa centrala si se vireaza 
de catre gestionarul contului, in 
termen de 5 zile lucratoare de la 

Ministerului 
Economiei, Energiei §i Mediului 
de Afaceri, intr-un cont distinct 
de venituri ale bugetului de stat, 
deschis pe numele acestuia, la 
Activitatea de Trezorerie §i 
Contabilitate Publica 
Municipiului Bucure§ti, in 
vederea implementarii de masuri 
financiare in favoarea 
sectoarelor sau a subsectoarelor 
care sunt expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon din 
cauza costurilor indirecte 
semnificative care sunt suportate 
efectiv de pe urma costurilor

solicitarea

a

unor
relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon din cauza costurilor 
indirecte semnificative care sunt 
suportate efectiv de pe urma 
costurilor emisiilor de gaze cu efect 
de sera transferate in preful energiei
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emisiilor de gaze cu efect de sera 
transferate in pretul energiei 
electrice cu conditia ca astfel de 
masuri financiare sa fie in 
conformitate cu normele privind 
ajutorul de stat, dar nu mai mult 
de 331 milioane de euro;

electrice cu condifia ca astfel de 
masuri financiare sa fie in 
conformitate cu normele privind 
ajutorul de stat, dar nu mai mult de 
221 milioane de euro;

c^) 5% din suma bruta $e face 
venit la Ministerul Economiei, 
Energiei si Mediului de Afaceri, 
se redne in contul de disponibil 
deschis pe numele Ministerului 
Finantelor Publice la Trezoreria 
operativa centrala ^i se vireaza de 
catre gestionarul contului, in 
termen de 5 zile lucratoare de la 
solicitarea 
Economiei, Energiei ^i Mediului 
de Afaceri, intr-un cont distinct 
de venituri ale bugetului de stat, 
deschis pe numele acestuia, la 
Activitatea de Trezorerie §i 
Contabilitate 
Municipiului Bucure^ti, in 
vederea implementarii de masuri 
financiare in favoarea sectoarelor 
sau a subsectoarelor economiei 
circulare cu condifia ca astfel de 
masuri financiare sa fie in 
conformitate cu normele privind 
ajutorul de stat, dar nu mai mult 
de 110 milioane de euro;

Ministerului

Publica a

d) 3% din suma bruta se face venit 
la Fondul de mediu §i se 
gestioneaza de Administratia 
Fondului pentru Mediu pentru

d) 6% din suma bruta se face 
venit la Fondul de mediu §i se 
gestioneaza de Administrafia 
Fondului pentru Mediu pentru
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proiecte de reducere a gazelor cu 
efect de sera stabilite de Ministerul 
Economiei, Energiei Mediului de 
Afaceri.”

d^) 3% din suma bruta se face 
venit la Fondul de mediu se 
gestioneaza de Administratia 
Fondului pentru Mediu pentru 
cercetarea 
reducerii gazelor cu efect de sera 
i^i de absorb|ie acestora, stabilite 

Ministerul 
Energiei ^i Mediului de Afaceri, 
respectiv Ministerul Mediului, 
Apelor si Padurilor”

proiecte de reducere a gazelor cu 
efect de sera stabilite de 
Ministerul Economiei, Energiei 
§i Mediului de Afaceri.”

din domeniul

Economiei,de

Autorul amendamentului: 
Senator Iona§cu Gabi
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