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Comisia pentru Afaceri Europene 

AVIZ
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan(ei de urgent a Guvernului nr.85/2020 

pentru modificarea §1 completarea Ordonantei de urgent a Guvemului iir.81/2019 

pentru modiHcarea completarea Ordonan^ei de urgen|;d a Guvemului nr.115/2011 

privind stabilirea cadrului institutional $i autorizarea Guvernului, prin Ministenil 
Finantelor Publice, de a senate la licitafie certiflcatele de emisii de gaze cu efect de 

sera atribuite Romdniei la nivelul Uniunii Europene, precum $i pentru instituirea 

unei scheme de afutor de stat privind sprljinirea Intreprinderilor din sectoarele si 
subsectoarele expose unui rise important de relocate ca urmare a transferului 

costulu! emishlor de gaze cu efect de sera in pre^ul energiei electrice
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\ Comisia pentru Afaceri Europene a fost sesi7ata cu AViZ, prin adresa L345/2020, la 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenpa. a Guvemului nr.85/2020 pentru 
modificarea pi completarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului nr.81/2019 pentru 
modificarea pi completarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului institupional pi autorizarea Guvernulut prin Ministerul Finanpelor Publice, 
de a scoate la lieftap'e certiflcatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romdniei la 
nivelul Uniunii Europene, precum pi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
sprijinirea intreprinderilor din sectoarele pi subsectoarele expuse unui rise important de 
relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de serd in prepul energiei 
electrice.
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Proiectul de ordonan^a de urgenj;^ are ca obiect modificarea §i completarea Ordonanpei 
de urgenpi a Guvemului nr.81/2019 pentru modificarea si completarea Ordonanpei de 
urgenpa a Guvemului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institupional §i autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanpelor Publice, de a scoate la licitapie certiflcatele 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 expuse unui rise important de relocare ca urmare a transferului costului 
emisiilor de gaze cu efect de sera tn prepul energiei electrice.
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Bugetul este constituit din 15% din sumele virate conform art 10 alin. (1] din 
Ordonanpa de urgenpa a Guvernului nr 115/2011 privind stabilirea cadrului institupional pi 
autorizarea Guvernului, prin Ministeml Finanpelor Publice, de a scoate la licitapie 
certiflcatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite gi'atuit Romfaiiei de la nivelul 
Uniunii Europene, cu modificarile pi completarile ulterioare. Pentru constituirea fondului
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pentru compensarea emisiilor indirecte, suma care se va vira in Fondul pentru mediu 
trebuie redusa printr-o ordonanja de urgenta de la 71% la 50%.

Masurile avute m vedere prin proiectul de act normativ vor raspunde nevoii de a 
reechilibra spajiul concurenlial va elimlna dezavantajele inregistrate de catre operatorii 
activi tn Romania.
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In ^edin^a din data de 4 iunie 2020^ Comisia pentru Afaceri Europene a analizat 
proiectul de lege §i a hotarat, cu majoritate de voturi, sS adopte aviz favorabil cu 
amendamente admise.
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PRESEDINTA, SECRBTAR.
:aUn TOMAbriela CRETU SenatorSen

Catre domnul senator MARIN N. Gheorghe,
Comisia pentru energie, infrastructure energeticd resurse minerale

t

Intocmit: Ana Ungureanu, consilier parlamentar
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Comisia pentru Afaceri Europene Anexa la Aviz

Amendamente admise

la

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgenta a Guvemului nr.85/2020 pentru modificarea completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvemului 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 si subsectoarele expuse unui rise important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in pretui
energiei electrice

L345/2020

Crt. Text OUG 115/2011 Text OUG 85/2020 Text Amendamente Motivarenrt
1. 6. La articolul VI alineatul (1), litera g~) se 

modifica §i va avea urmatorul cuprins:
La articolul VI alineatul (1), litera g) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

Acordarea ajutoarelor de stat 
trebuie sa aiba ca minima 

conditionalitate mentinerea si 
protejarea locurilor de muncag) pe durata de valabilitate a acordului 

de finanfare, eventualele disponibilizdri 
nu depd^esc 5% din numdrul 
angajatilor la momentul depunerii 
cererii definantare;".

Autorul amendamentului:
Senator Gabriela CRETU

g) pe durata de valabilitate a acordului 
de finantare, eventualele disponibilizdri 
nu depd$esc 25% din numdrul 
angajatilor la momentul depunerii cererii 
de finantare;

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

7. Punctul 7 litera h) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins :

Spatiul Economic European 
(SEE) reune^te statele membre ale 
UE §i cele trei state AELS, 
Islanda,
Norvegia, intr-o piata interna 
reglementata de acelea§i nornie de 
baza.

"h) pe durata de valabilitate a acordului 
de finantare i?i mentin activitatea pe 

teritoriul Romaniei."

Liechtenstein SI
"h) pe durata de valabilitate a acordului 
de finantare i§i mentin activitatea in 
Spatiul Economic European."

Ajutoarele financiare provenite 
din bugetul de stat al Romaniei



Autorul amendamentului: 
Senator Gabriela CREJU

trebuie sa fie acordate 
companiilor care isi platesc taxele 
si impozitele pe teritoriul national.

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

Art. I. - Argumentam sustinerea conform 
prevederilor din „Legea 
europeana 
Regulamentul (UE) 2018/1999, 
statele uniunii au obligatii §i finte 
privind emisiile de gaze cu efect 
de sera cu doua tinte: 1- anul 2030 
care presupune ca statele membre 
finalizeaza toate masurile privind 
absorbtia de gaze cu efect de sera, 
2- anul 2050 cand se presupune ca 
emisiile totale de gaze cu efect de 
sera vor fi „zero”.
Relevanta:
- Legea europeana a climei - 

Regulamentul (UE) 2018/1999, 
articolele 3-10, 14-17, 18, 20-29 
si 43.

-Regulamentul (UE) 2018/841 
cu privire la includerea 
emisiilor de gaze cu efect de 
sera §i a absorbtiilor rezultate 
din activitati legate de 
exploatarea terenurilor,
schimbarea destinatiei
terenurilor §i silvicultura in 
cadrul de politici privind clima

Ordonanta de urgenta 
Guvemului nr. 

115/2011 privind 
stabilirea cadrului 
institutional 
autorizarea

climei”a a

b) 45% din suma brut^ se face venit la 
Fondul pentru mediu, 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 Administratiei Fondului 
pentru Mediu, in limita creditelor 
bugetare aprobate prin bugetul de 
venituri si cheltuieli al Fondului pentru 
mediu si Administratiei 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‘) 5% din suma bruta se face venit la 
Fondul pentru mediu, se retine in contul 
de disponibil deschis pe numele

SI

Guvemului,
Ministerul Finantelor 
Publice, de a scoate la 
licitatie 
de emisii de gaze cu 
efect de sera atribuite 
Romaniei la nivelul 
Uniunii

prin

certificatele

Europene, 
publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 926 din 
28 decembrie 2011, 
aprobata 
Legea nr 
cu modificarile si 
completarile 
ulterioare, se modifica 
si se completeaza 
dupa cum urmeaza: 
.Art. JO. ■

prin
163/2012,



(}) Deslinafia 
contravalorii in lei a 
sumeJor obfinute in 
urma scoaterii la 
licitafie 
platforma comuna a 
certificatelor de emisii 
de gaze cu efect de 
sera
Romdniei, in temeiul 
prevederilor 
10 alin. (2) $i din 
Directiva 2003/87/CE 

Parlamentului

Ministerului Finantelor Publice la 
Trezoreria operativa centrala si se 
vireaza de catre gestionarul contului, in 
termen de 5 zile lucratoare de la 
solicitarea Administrapei Fondului 
pentru Mediu, Tn limita creditelor 
bugetare aprobate prin bugetu! de 
venituri si cheltuieli al Fondului pentru 
mediu si Administratiei Fondului pentru 
Mediu, m vederea finan^arii 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;

si energia pentru 2030 si de 
modiflcare a Regulamentului 
(UE) nr. 525/2013 si a Deciziei 
nr. 529/2013/UE, articolele 1-4, 
13 §i 16.

- Regulamentul (UE) 2018/842 
privind reducerea anuala 
obligatorie a emisiilor de gaze 
cu efect de sera de catre statele 
membre m perioada 2021-2030 
m vederea unei contributii la 
actiunile climatice de respectare 
a angajamentelor asumate m 
temeiul Acordului de la Paris si 
de modiflcare a Regulamentului 
(UE) nr. 525/2013, articolele: 1- 
8§i 13.

-COM (2015) 614 final -
Inchiderea buclei - un plan de 
actiune al UE pentru economia 
circulara.

- COM (2020) 102 final - O noua 
Strategie industriala pentru 
Europa.

- COM (2020) 80 final -
Regulament al Parlamentului 
European si al Consiliului de 
instituire a cadrului pentru

neutralitapi 
climatice §i de modificare a 
Regulamentului 
2018/1999 (Legea europeana a 
climei).

prin

atribuite

art.

a
European 
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 de 
modificare 
Directivei 96/91/CE a 
Consiliului, 
modificdrile 
completdrile 
ulterioare, in vederea 
imbundtdfirii 
extinde ri i 5 istemului 
comunitar 
comercializare 
cotelor de emisii de 
gaze cu efect de sera, 
cu modificdrile ^i 
completdrile 
ulterioare, 
urmdtoarea:

?i a

„c) 10% din suma bruta se face venit la 
Ministerul Economiei, Energiei si 
Mediului de Afaceri, se retine Tn 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 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 si 
Contabilitate Publica a 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 emisiilor de gaze

a

cu

realizarea

de (UE)
a

este



h) 50% din suma 
bruta se face venit la 
Fondul pentru mediu, 
se refine in contul de 
disponihil deschis pe 
numele Ministerului 
Finanfelor Puhlice la 
Trezoreria operativd 
centrald se vireazd 
de cdtre gestionarul 
contului, in termen de 
5 zile lucrdtoare de la 
solicitarea 
Administrafiei 
Fondului 
Mediu, in 
creditelor bugetare 
aprobate prin hugetul 
de venituri si 
cheltuieli al Fondului 
pentru mediu §i 
Administrafiei 
Fondului pentru 
Mediu, in vederea 
finanfdrii proiectelor 
prevdzute la alin. (l‘), 
intr-un cont distinct de 
venituri al Fondului 
pentru mediu, deschis 
la Trezoreria Statului 
Sector 6 pe numele 
Administrafiei 
Fondului pentru 
Mediu;
c) 15% din suma 
brutd se face venit la 
Ministerul Economiei, 
Energiei ?i Mediului

cu efect de sera transferate in pretui 
energiei electrice cu condilia ca astfel 
de masuri flnanciare sa fie in 
conformitate cu normele privind 
ajutorul de star, dar nu mai mult de 221 
milioane de euro;

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

pentru
limila

d) 3% din suma bruta se face venit la 
Fondul de mediu si se gestioneaza de 
Administratia Fondului pentru Mediu 
pentru proiecte de reducere a gazelor cu 
efect de sera stabilite de Ministerul 
Economiei, Energiei si Mediului de 
Afaceri.”

d^) 3% din suma bruta se face venit la



de Afaceri, se refine in 
contul de disponibil 
deschis pe numele 
Ministerului 
Finanfelor Publice la 
Trezoreria operativd 
centrala §i se vireazd 
de cdtre gestionarul 
contului, in termen de 
5 zile lucrdtoare de la 
solicitarea 
Ministerului 
Economiei, Energiei ^i 
Mediului de Afaceri, 
tntr-un cant distinct de 
venituri ale bugetului 
de stat, deschis pe 
numele acestuia, la 
Activitatea 
Trezorerie 
Contabilitate Publicd 

Municipiului 
Bucure^ti, in vederea 
implementdrii 
mdsuri 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 emisiilor de 
gaze cu efect de serd 
transferate in preful

Fondul de mediu si se gestioneaza de 
Administratia Fondului pentru Mediu 
pentru cercetarea din domeniul reducerii 
gazelor cu efect de sera si de absorbtie 
acestora, stabilite de Ministerul 
Economiei, Energiei fi Mediului de 
Afaceri, respectiv Ministerul Mediului, 
Apelor §i Padurilor”

de

a

de



energiei electrice cu 
condi(ia ca astfel de 
masuri fmanciare sd
fie in conformitate cu 
normele privind 
ajutorul de stat, dar 
nu mai mult de 331
milioane de euro; 
d) 6% din suma bruta 
seface vend la Fondul 
de mediu se
gestioneazd 
Administra{ia 
Fondului 
Mediu pentru proiecte 
de reducere a gazelor 
cu efect de serd
stabilite de Ministerul 
Economiei, Energiei fi 
Mediului de Afaceri. ”

de

pentru

Autorul amendamentului: 
Senator Iona§cu Gabi


