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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 31.05.2010 
                                                      Nr.23/52/2010 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, transmisă 

cu adresa nr.P.L.x 50 din 16 martie 2010. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său,proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 31.05.2010 

                                                                                         Nr.23/52/2010 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii 
şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, transmis cu 
adresa nr.P.L.x 50 din 16 martie 2010, înregistrată la comisie sub nr.23/52 din 17 martie 2010. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 24 februarie 2010. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat favotabil proiectul de lege, cu avizul nr. 31/147 din 23 
martie 2010, avizul nr. 26/1033 din 24 martie 2010, respectiv avizul nr.101 din 26 aprilie 2010. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1131 din 5 octombrie 2009, a avizat favorabil proiectul de lege, formulând 
observaţii şi propuneri.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, în sensul consolidării cadrului legal 
din acest domeniu şi compatibilizării legislaţiei naţionale de profil cu acqis-ul comunitar, potrivit obiectivelor ţintă în 
domeniul energetic, stabilite la nivelul Uniunii Europene. 
  Asupra proiectului de lege are o incidenţă directă Directiva nr. 2009/28/CE a Parlamentului european şi a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, act european relevant în materie, 
intrat în vigoare la data de 25.06.2009, cu termen limită de transpunere 05.12.2010 şi care se impune a fi preluat, dealtfel, 
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inclusiv la nivelul legislaţiei naţionale de profil, în virtutea obligaţiilor ce revin României, derivate din calitatea sa de stat 
membru al UE. 

       Adoptarea Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, în 23 aprilie 2009, 
are are ca obiectiv principal atingerea, în anul 2020, a unei ponderi de cel putin 20% a energiei din surse regenerabile in 
consumul final brut al energiei la nivelul UE, ţinta pentru România fiind de 24% pentru anul 2020. Fata de prevederile 
Directivei 2001/77/CE pentru promovarea producerii  de energie electrica din surse regenerabile de energie in baza careia a 
fost elaborat sistemul initial de promovare a producerii de energie din surse regenerabile în Romania, noua Directivă vine cu 
importante modificari si concepte noi.Acestea privesc cu deosebire reducerea obstacolelor regulamentare şi non-regulamentare 
în ceea ce priveşte creşterea producţiei de electricitate pe baza surselor de energie regenerabile, raţionalizarea şi accelerarea 
procedurilor la nivel administrativ corespunzător şi asigurarea unei supravegheri corespunzătoare, astfel încât aceste reguli să 
fie obiective, transparente şi nediscriminatorii, ţinându-se cont de particularităţile diferitelor tehnologii ce utilizează sursele de 
energie regenerabile. 

 Legea de modificare a Legii 220/2008 va fi pusă în aplicare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fără 
a fi nevoie de infiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor celor déjà existente. În acelaşi timp, prezenta lege 
contribuie la întarirea mediului de afaceri prin creşterea increderii potentialilor investitori in stabilitatea sistemului de 
producerii de energie din surse regenerabile de energie. De asemenea, se aşteaptă o creştere a numărului proiectelor de 
utilizare a surselor regenerabile la producătorii mici precum şi la consumatorii casnici. 

Prezentul proiect de lege are şi un impact social prin : 
- cresterea numărului de locuri de munca ; 
- creşterea standardului de viata a comunitatilor izolate care nu beneficiaza de sisteme de alimentare cu 

energie electrică.  

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţele din 18 şi 26 mai 2010. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 de deputaţi din totalul de 27 de membri ai comisiei. 
                   Din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor a participat, ca invitat, domnul Tudor Şerban – Secretar de stat, 
dl. Alexandru Săndulescu – director general, dl. Doru Voicu – consilier al ministrului, din partea ANRE: domnul Petru Lificiu 
– Preşedinte, dl. Dan Plaveti – vicepreşedinte şi din partea Consiliului Concurenţei: domnul Dan Ionescu – consilier de 
concurenţă, d-na Gabriela Milea – inspector de concurenţă. 
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           În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, cu amendamente admise. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 

 
A M E N D A M E N T E     A D M I S E 

 
 

 
 

Nr 
crt. 

Text Lege 220/2008 Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţii 

0 1 2 3 4 
1 LEGE  

pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din 

surse regenerabile de energie 
 

 
 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de 

energie 
 

Nemodificat  

2  
 
 

 

Art. I. – Legea nr. 220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.743 din 3 noiembrie 
2008, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 
 

Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
3  

 
 
Art.1(1)…a)reducerea costurilor de 
productie, transport si distributie a 
energiei produse din surse regenerabile 
de energie, comparativ cu utilizarea 
combustibililor clasici, fosili si, 
implicit, reducerea facturii energetice a 
diferitelor categorii de consumatori; 
……………………………………. 
 
 
 
 
e)asigurarea cofinanţării necesare în 
atragerea unor surse financiare 
externe, destinate promovarii 
surselor regenerabile de energie; 
............................................................. 
 
 
 
 
g)stabilirea criteriilor de durabilitate 
ecologică pentru biocombustibili şi alte 
biolichide, 
 
 

1.La articolul 1, litera a) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„a) extinderea utilizării surselor 
regenerabile de energie;”  
 
 
 
 
 
2. La articolul 1, literele e) şi g) se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.La articolul 1, litera a) a 
alineatului (1) se abrogă. 
 
Raportorii 
 
 
 
2. La articolul 1, literele e) şi g) ale 
alineatului (1) se modifică şi vor 
avea urmatorul cuprins: 
“e) asigurarea cofinanţării necesare 
în atragerea unor surse financiare 
externe, destinate promovarii 
surselor regenerabile de energie, în 
limita surselor stabilite anual prin 
Legea bugetului de stat şi exclusiv 
în favoarea autorităţilor publice 
locale; 
 
Dep. Cristian Burlacu 
 
g) stabilirea criteriilor de durabilitate 
pentru biocarburanţi si biolichide.”  
 
Raportorii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a crea cadrul 
legal pentru participarea 
autorităţilor la proiecte 
de producere a energiei 
din surse regenerabile, 
finanţate din fonduri 
structurale 
 
 
 
 
Conform prevederilor 
comunitare 
 

4 Art. 2 
b) biomasă - fracţiunea biodegradabila 
a produselor, deseurilor si reziduurilor 
din agricultura, inclusiv substantele 
vegetale si animale, din silvicultura si 
industriile conexe, precum şi fractiunea 
biodegradabila a deseurilor industriale 

3. La articolul 2, literele b) şi c) vor 
avea următorul cuprins: 
 
„b) biomasă -  fracţiunea 
biodegradabilă a produselor, 
deşeurilor şi reziduurilor de origine 
biologică din agricultură (inclusiv 

3. La articolul 2, literele b) şi c) 
vor avea următorul cuprins: 
 
„b) biomasă -  fracţiunea 
biodegradabilă a produselor, 
deşeurilor şi reziduurilor de origine 
biologică din agricultură (inclusiv 

 
 
 
Pentru claritatea 
definiţiei.Conform HG 
nr. 856/2002 privind 
gestiunea deşeurilor, 



 5

0 1 2 3 4 
si urbane; 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)biolichide - combustibilul lichid 
utilizat în scopuri energetice si produs 
din biomasa; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)centrală electrică - ansamblul de 
instalatii, constructii si echipamente 
necesare pentru producerea de energie 
electrica; 
 
 
 
.......................................................... 
f)centrală nouă/grup electric nou - 
centrala/grupul electric pusă/pus în 

substanţe vegetale şi animale), 
silvicultură şi industriile conexe, 
inclusiv pescuitul şi acvacultura, 
precum şi fracţiunea biodegradabilă a 
deşeurilor industriale şi municipale; 
 
 
 
 
c) biolichid - combustibil lichid 
produs din biomasă utilizat în scopuri 
energetice altele decât pentru 
transport, inclusiv pentru producerea 
energiei electrice si  a energiei 
termice destinate incalzirii si  racirii; 
 
4. La articolul 2, după litera c) se 
introduce o nouă literă, lit.c1), cu 
următorul cuprins: 
c1) biocarburant – combustibil 
lichid sau gazos pentru transport, 
produs  din biomasă; 
 
5. La articolul 2, literele d), g)-i),  
l)-o), şi t)-v) vor avea următorul 
cuprins: 
 
d)centrală electrică – ansamblul de 
instalaţii, construcţii şi echipamente 
necesare pentru producerea de 
energie electrică; poate fi constituită 
din unul sau mai multe grupuri 
electrice; 
 
 
 
 

substanţe vegetale şi animale), 
silvicultură şi industriile conexe, 
inclusiv pescuitul şi acvacultura, 
precum şi fracţiunea biodegradabilă 
a deşeurilor industriale şi 
municipale, codificate conform 
prevederilor legale; 
Raportorii 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
4. La articolul 2, literele d), f), g), 
h) şi i) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
d) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 f) centrală nouă/grup electric nou - 
centrala/grupul electric pusă/pus în 

acestea sunt însoţite de 
un cod funcţie de 
provenienţa lor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprezintă definiţia din 
Directiva 2009/28/CE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claritatea exprimării 
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0 1 2 3 4 
funcţiune după data de 1 ianuarie 2004; 
 
 
 
 
 
g)certificat verde - titlul ce atesta 
producerea din surse regenerabile de 
energie a unei cantitati de 1 MWh 
energie electrica. Certificatul verde se 
poate tranzactiona, distinct de 
cantitatea de energie electrica pe care 
acesta o reprezinta, pe o piata 
organizata, în conditiile legii; 
 
h)consum intern brut de energie 
electrica - cantitatea de energie 
electrica echivalenta cu productia neta 
de energie electrica, inclusiv cea a 
autoproducatorilor, la care se adauga 
diferenta dintre importul si exportul de 
energie electrica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i)consum final de energie electrica - 
suma consumurilor de energie electrica 
realizate de clientii finali de energie 
electrica din România; 

 
 
 
 
 
 
g) certificat verde – titlul ce atestă 
producerea din surse regenerabile de 
energie a unei cantitati de energie 
electrică. Certificatul se poate 
tranzacţiona, distinct de cantitatea de 
energie electrică pe care acesta o 
reprezintă, pe o piaţă organizată, în 
condiţiile legii; 
 
h) consum final brut de energie 
electrică –cantitatea de energie 
electrica produsa, inclusiv consumul 
de energie electrica si termica din 
sectorul de producere a energiei 
electrice si termice, precum si 
pierderile de energie electrica si 
termica din productie si transport, 
excluzand productia de energie 
electrica produsa in centralele 
electrice cu acumulare prin pompaj 
din apa pompată anterior intr-un 
rezervor superior; 
 
 
 
 
 
i) consum propriu tehnologic – 
consumul de energie electrică al unei 
centrale necesar  pentru realizarea 
producţiei de energie electrică; 

funcţiune după data de 1 ianuarie 
2004, compusă/compus în 
totalitate din echipamente noi; 

Raportorii 
 
 
g) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) consum final brut de energie 
electrică -  cantitatea de energie 
electrică produsă, inclusiv consumul 
de energie electrică din sectorul de 
producere a energiei electrice, 
precum şi pierderile de energie 
electrică din reţelele de transport şi 
distribuţie, excluzând producţia de 
energie electrică produsă în 
centralele electrice cu acumulare 
prin pompaj din apa pompată 
anterior într-un rezervor superior la 
care se adaugă diferenţa dintre 
importul şi exportul de energie 
electrică; 
 
Raportorii 
 
i)Nemodificat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definiţie în conformitate 
cu prevederile Directivei 
2009/28/CE 
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0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La articolul 2, după litera j) se 
introduc şase litere noi, literele j1)-
j6), cu următorul cuprins:  
 
„j1) cotă anuală obligatorie de 
achiziţie de certificate verzi - cota de 
achiziţie de certificate verzi impusă 
anual furnizorilor de energie 
electrică, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi, sub 
sancţiunea aplicării de penalităţi; 
 
j2) cotă anuală obligatorie de 
energie electrica produsă din surse 
regenerabile care beneficiază de 
sistemul de promovare - ponderea 
energiei produse din surse 
regenerabile în consumul final brut 
de energie electrică, pentru care se 
aplică sistemul de cote obligatorii, 
cu excepţia energiei electrice 
produse în centrale hidroelectrice cu 
puteri instalate mai mari de 10 MW; 
  
Dep. Iulian Iancu 
 
j3) energie aerotermală – energia 
stocată sub formă de căldură în 
aerul ambiental; 
 
j4) energie geotermală - energia 
stocată sub formă de căldură sub 
stratul solid al suprafeţei terestre; 
 
j5) energie hidrotermală - energia 
stocată sub formă de căldură în 
apele de suprafaţă; 

 
 
 
 
 
 
Definiţii necesare în 
corelare cu scopul legii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definiţie în conformitate 
cu prevederile Directivei 
2009/28/CE 
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0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l)garantie de origine - documentul 
emis de autoritatea competenta 
producatorilor de energie electrica ce 
atesta provenienta acesteia din surse 
regenerabile de energie sau în 
cogenerare; 
 
 
 
 
 
 
 
m)grup energetic - unitatea tehnologica 
producatoare de energie electrica ce 
poate fi individualizata în privinta 

 
 
 
 
…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l)garanţie de origine -  documentul 
electronic cu funcţie unică de a 
furniza unui consumator final dovada 
că o pondere sau o cantitate de 
energie dată a fost produsă din surse 
regenerabile, în conformitate cu 
prevederile art.3 alin.(6) din 
Directiva 2003/54/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 iunie 2003 
privind normele comune pentru 
piaţa internă de energie electrică; 
 
m)grup electric - unitatea tehnologica 
producatoare de energie electrică ce 
poate fi individualizata în privinta 

 
j6) Fondul de Mediu - instrument 
economico-financiar gestionat de 
Administraţia Fondului pentru 
Mediu, destinat susţinerii şi 
realizării proiectelor şi programelor 
pentru protecţia mediului, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare în domeniul protecţiei 
mediului, reglementat potrivit 
Ordonanţei de urgenţă nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
 
6. La articolul 2, literele l) – o)   se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
l) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m)Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
realizarii, retehnologizarii si punerii în 
functiune; 
 
 
n)încalzire sau racire urbana - 
distributia de energie termica sub forma 
de abur, apa fierbinte sau lichide racite, 
de la o sursa centrala de productie, 
printr-o retea, catre mai multe cladiri, 
în scopul utilizarii acesteia pentru 
încalzirea sau racirea spatiilor ori a 
proceselor; 
 
 
o)minister de resort - Ministerul 
Economiei si Finantelor; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizarii, retehnologizarii si punerii 
în functiune; 
 
 
n) încălzire sau răcire centralizată – 
distribuţia de energie termică sub 
formă de abur, apă fierbinte sau 
lichide răcite, de la o sursă centrală 
de producţie, printr-o reţea, către mai 
multe clădiri, în scopul utilizării 
acesteia pentru încălzirea sau răcirea 
spaţiilor sau a proceselor; 
 
 
o) minister de resort - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
n) încălzire sau răcire centralizată – 
distribuţia de energie termică sub 
formă de abur, apă fierbinte sau 
lichide răcite, de la o sursă centrală 
de producţie, printr-o reţea, către 
mai multe clădiri sau locaţii, în 
scopul utilizării acesteia pentru 
încălzirea sau răcirea spaţiilor sau în 
procese de încălzire sau răcire; 
 
o)Nemodificat 
 
 
7.La articolul 2, după litera s) se 
introduce o nouă literă, litera s1)  
cu următorul cuprins: 
„s1) Planul naţional de acţiune– 
planul prin care se stabilesc ţintele 
naţionale privind ponderea energiei 
din surse regenerabile consumată în 
transporturi, energie electrică, 
încălzire şi răcire în anul 2020, 
tinand seama de efectele măsurilor 
altor politici privind eficienţa 
energetica asupra consumului final 
de energie şi măsurile care trebuie 
adoptate pentru atingerea 
respectivelor obiective naţionale 
globale. 
 
Raportorii 
 
8. La articolul 2, literele t) şi u) se 

 
 
 
 
 
 
Definiţia propusă 
reprezintă preluarea 
definiţiei din Directiva 
2009/28/CE, Directivă 
care se referă la 
promovarea energiei din 
surse regenerabile atât 
pentru producţia de 
energie electrică, cât şi 
pentru energia termică şi 
de răcire.  
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0 1 2 3 4 
 
 
 
t)sistem de cote obligatorii - 
mecanismul de promovare a producerii 
de energie electrica din surse 
regenerabile de energie, care impune 
furnizorilor achizitia unor cantitati 
minime de energie electrica produsa 
din aceste surse, stabilite proportional 
cu vânzarile acestora de energie 
electrica catre consumatorii finali, 
îndeplinirea cotelor se dovedeste prin 
posesia unui numar corespunzator de 
certificate verzi dobândite în conditiile 
legii; 
 
u)sistem de sprijin - ansamblul de 
masuri destinat promovarii producerii 
de energie din surse regenerabile prin 
reducerea costurilor de productie ale 
acesteia, prin cresterea pretului la care 
aceasta poate fi vânduta sau prin 
cresterea cantitatii de astfel de energie 
achizitionata, prin instituirea unor 
obligatii ori în alt mod; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
t) sistem de cote obligatorii – 
mecanismul de promovare a 
producerii de energie electrica din 
surse regenerabile de energie care 
impune furnizorilor cote anuale 
obligatorii de achizitie a unor 
cantitati minime de energie electrica 
produsa din aceste surse. Indeplinirea 
cotelor se dovedeste prin posesia unui 
numar corespunzator de certificate 
verzi dobandite in conditiile legii; 
 
 
 
u) sistem de promovare – orice 
instrument, schema sau mecanism, 
care promoveaza utilizarea energiei 
din surse regenerabile prin reducerea 
costurilor acestei energii, prin 
cresterea pretului la care aceasta 
poate fi vanduta sau prin marirea, 
prin intermendiul uor obligatii 
referitoare la energia regenerabila sau 
in alt mod, a cantitatii achizitionate 
de acest tip de energie; aceasta 
include, dar nu se limiteaza la 
ajutoare pentru investitii, scutiri sau 
reduceri de impozite, rambursari de 
taxe, scheme de promovare privind 
obligatia de cumparare a energiei din 
surse regenerabile care includ scheme 
de certificate verzi si scheme de 
promovare direct in pret care includ 
schema de pret fix si cea de bonus; 

modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
t) sistem de cote obligatorii– 
mecanismul de promovare a energiei 
electrice produse din surse 
regenerabile de energie prin 
aplicarea cotelor anuale obligatorii 
de achizitie de certificate verzi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
u) sistem de promovare – orice 
instrument, schema sau mecanism, 
care promoveaza utilizarea energiei 
din surse regenerabile prin reducerea 
costurilor acestei energii, prin 
cresterea pretului la care aceasta 
poate fi vândută sau prin mărirea, 
prin intermendiul unor obligatii 
referitoare la energia regenerabila 
sau în alt mod, a cantităţii 
achiziţionate de acest tip de energie; 
aceasta include, dar nu se limiteaza 
la sistemul de promovare prin 
certificate verzi, ajutoare pentru 
investitii, scutiri sau reduceri de 
impozite, rambursări de taxe, 
scheme de promovare privind 
obligaţia de cumpărare a energiei 
din surse regenerabile; 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
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0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v)Sistemul European de Certificate 
Verzi - organizatia europeana nonprofit 
care promoveaza o piata europeana a 
energiei electrice produse din surse 
regenerabile de energie, sustinuta de un 
sistem informational armonizat la nivel 
european si acceptata de comun acord 
de participanti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v) energie aerotermală – energia 
stocată sub formă de căldură în 
aerul ambiental; 
 
 
 
6. La articolul 2, după litera v) se 
introduc două litere noi, lit.v1) şi 
v2), cu următorul cuprins: 
v1) energie geotermală - energia 
stocată sub formă de căldură sub 
stratul solid al suprafeţei terestre; 
 
v1) energie hidrotermală - energia 
stocată sub formă de căldură în 
apele de suprafaţă; 
 

 
 
9. La articolul 2, după litera u) se  
introduc două noi litere, literele 
u1) şi u2)  cu următorul cuprins: 
 
“u1) sistem de promovare prin 
certificate verzi – sistemul de cote 
obligatorii combinat cu 
tranzacţionarea certificatelor verzi;” 
 
u2)  sistem electronergetic izolat – 
sistemul local de producere, 
distribuţie şi furnizare a energiei 
electrice care nu este interconectat 
cu Sistemul Eletroenergetic 
Naţional;”  
Dep.Iulian Iancu – PSD 
 
 
10. La articolul 2, litera v) se se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederea de la Senat a 
fost preluată la pct. 5, 
pentru enunţarea 
alfabetică a definiţiilor 
 
 
 
 
 
Prevederea a fost 
preluată la pct.5 pentru 
enunţarea alfabetică a 
definiţiilor. 
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x)surse regenerabile de energie - 
sursele de energie nefosile, cum sunt: 
energie eoliană, solară, geotermala si 
gazele combustibile asociate apelor 
geotermale, energia valurilor, a 
mareelor, energie hidro, biomasa, gaz 
de fermentare a deseurilor, denumit si 
gaz de depozit, sau gaz de fermentare a 
namolurilor din instalatiile de epurare a 
apelor uzate si biogaz. 
 

 
 
7. La articolul 2, litera x) va avea 
următorul cuprins: 
 
x) surse regenerabile de energie – 
sursele de energie nefosile, respectiv: 
eoliană, solară, aerotermală, 
geotermală, hidrotermală şi energia 
oceanelor, energie hidraulică, 
biomasă, gaz de fermentare a 
deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, 
gaz de fermentare a nămolurilor din 
instalaţiile de epurare a apelor uzate 
şi biogaz. 
 

 
11. La articolul 2, litera x) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
x) Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. La articolul 2, după litera x)  
se introduce o noua litera, litera 
z),  cu următorul cuprins: 
“z) ţinte naţionale privind ponderea 
energiei electrice produse din surse 
regenerabile de energie - obiective 
naţionale privind ponderea energiei 
electrice produse din surse 
regenerabile în consumul final brut 
de energie electrică, incluzând pe 
lângă energia electrică produsă din 
sursele regenerabile de energie 
prevăzute la art. 3 alin. (1) şi energia 
electrică produsă în centrale 
hidroelectrice cu puteri instalate mai 
mari de 10 MW.” 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definiţie utilă pentru 
aplicarea corectă a 
prevederilor legii 
 
 
 
 

5  8. La articolul 3, alineatele (1)-(5) 13. Articolul 3 se modifică şi va  
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Art. 3 (1)Sistemul de promovare 
stabilit prin prezenta lege se aplica 
pentru energia produsa din: 
 
 
 
 
 
 
 
a)energie hidro utilizata în centrale cu o 
putere instalata de cel mult 10 MW; 
 
 
b)energie eoliană; 
c)energie solară; 
d)energie geotermală şi gazele 
combustibile asociate; 
e)biomasa; 
 
f)biogaz; 
g)gaz de fermentare a deseurilor; 
 
h)gaz de fermentare a namolurilor din 
instalatiile de epurare a apelor uzate si 
care este livrată în reţeaua electrică. 
 
(2)Sistemul de promovare stabilit prin 
prezenta lege se aplica pentru o 
perioada de: 
a)15 ani, pentru energia electrica 
produsa în grupuri electrice noi; 
 
 
 

vor avea următorul cuprins: 
 
Art.3  - (1) Sistemul de promovare a 
energiei electrice produse din surse 
regenerabile de energie, numit în 
continuare sistem de promovare, 
stabilit  prin prezenta lege se aplică 
pentru energia electrică livrată în 
reţeaua electrică şi/sau la 
consumatori, produsă din: 
 
 
a) energie hidraulică utilizată în 
centrale cu o putere instalată de cel 
mult 10 MW; 
 
b) energie eoliană; 
c) energie solară; 
d) energie geotermală; 
 
e) biomasă; 
f) biolichide 
g) biogaz; 
h) gaz rezultat din procesarea  
deşeurilor; 
i) gaz de fermentare a nămolurilor din 
instalaţiile de epurare a apelor uzate. 
 
 
(2) Sistemul de promovare stabilit 
prin prezenta lege se aplică pentru o 
perioadă de: 
a) 15 ani, pentru energia electrică 
produsă conform prevederilor 
alin.(1) lit.a)–i), în grupuri/ centrale 
electrice noi; 
 

avea următorul cuprins: 
 
Art.3  - (1) Sistemul de promovare a 
energiei electrice produse din surse 
regenerabile de energie, numit în 
continuare sistem de promovare, 
stabilit  prin prezenta lege se aplică 
pentru energia electrică livrată în 
reţeaua electrică şi/sau la 
consumatori, produsă din: 
 
 
a) energie hidraulică utilizată în 
centrale cu o putere instalată de cel 
mult 10 MW; 
 
b) energie eoliană; 
c) energie solară; 
d) energie geotermală; 
 
e) biomasă; 
f) biolichide 
g) biogaz; 
h) gaz rezultat din procesarea  
deşeurilor; 
i) gaz de fermentare a nămolurilor 
din instalaţiile de epurare a apelor 
uzate. 
 
(2) Sistemul de promovare stabilit 
prin prezenta lege se aplică pentru o 
perioadă de: 
a) 15 ani, pentru energia electrică 
produsă conform prevederilor 
alin.(1) lit.a)–i), în grupuri/ centrale 
electrice noi; 
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b) 5 ani, pentru energia electrica 
produsa în grupuri/centrale electrice 
eoliene din import, care au mai fost 
utilizate pentru producerea energiei 
electrice pe teritoriul altor state; 
 
c) 10 ani, pentru energia electrica 
produsa în centrale/grupuri 
hidroelectrice de maximum 10 MW, 
retehnologizate; 
 
 
 
 
 
 
 
d) 3 ani, pentru energia electrica 
produsa în centrale/grupuri 
hidroelectrice de maximum 10 MW, 
neretehnologizate; 
e) 10 ani, pentru energia termică 
produsa din surse geotermale în 
centrale de minimum 5 MWth. 
 
(3) Sistemul de promovare se aplica de 
la data la care producatorii detinatori ai 
capacitatilor de productie mentionate la 
alin. (2) încep sa produca energie 
electrica si primesc certificate verzi 
pentru energia electrica, conform art. 
10, daca punerile în functiune, 
respectiv retehnologizarile de 
centrale/grupuri se fac pâna la sfârsitul 
anului 2014. 
 
 

b) 10 ani, pentru energia electrică 
produsă în grupuri din centrale 
hidroelectrice cu putere instalată de 
cel mult 10 MW, retehnologizate; 
 
 
c) 5 ani, pentru energia electrică 
produsă în grupuri/centrale eoliene, 
care au mai fost utilizate pentru 
producerea energiei electrice pe 
teritoriul altor state; 
 
 
 
 
 
 
d) 3 ani, pentru energia electrică 
produsă în grupuri/centrale 
hidroelectrice cu putere instalată de 
cel mult 10 MW, neretehnologizate. 
 
 
 
 
(3) Sistemul de promovare se aplică 
de la data la care producătorii 
deţinători ai centralelor electrice 
menţionate la alin.(2) au fost 
calificaţi de ANRE în acest sens. 
 
 
 
 
 
 
 

b) 10 ani, pentru energia electrică 
produsă în grupuri din centrale 
hidroelectrice cu putere instalată de 
cel mult 10 MW, retehnologizate; 
 
c) 7 ani, pentru energia electrică 
produsă în grupuri/centrale, care au 
mai fost utilizate pentru producerea 
energiei electrice pe teritoriul altor 
state dacă sunt utilizate în sisteme 
electroenergetice izolate, dar nu 
mai vechi de 10 ani şi conforme cu 
normele de protecţie a mediului; 
Dep.Doru Leşe  
Dep. George Ionescu 
Raportorii 
 
d) 3 ani, pentru energia electrică 
produsă în grupuri/centrale 
hidroelectrice cu putere instalată de 
cel mult 10 MW, neretehnologizate. 
 
 
 
 
(3) Sistemul de promovare se aplică 
producătorilor deţinători ai 
capacităţilor de producţie 
menţionate la alin. (2), calificaţi de 
ANRE în acest sens, de la data la 
care încep să producă energie 
electrică şi primesc certificate 
verzi pentru energia electrică, 
conform art. 5, dacă punerile în 
funcţiune, respectiv 
retehnologizările de 
centrale/grupuri se fac până la 

 
 
 
 
 
Unele echipamente 
second-hand sunt încă în 
stare bună de 
funcţionare şi ar putea fi 
accesibile unor 
comunităţi izolate, fără a 
le afecta însă indicatorii 
de mediu(de exemplu, 
nivelul de zgomot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legea îşi propune să 
stimuleze investitorii cât 
mai rapid posibil, fiind 
necesar un termen limită 
până la care se aplică 
sistemul de promovare. 
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(4)Cantitatea de energie electrica 
produsa într-o centrala hidroelectrica 
retehnologizata, pentru care se aplica 
sistemul de sprijin, se stabileste 
conform unei proceduri aprobate de 
ANRE, pe baza productiei nete de 
energie electrica realizate în ultimii 10 
ani înainte de retehnologizare si a 
productiei nete de energie electrica 
realizate dupa retehnologizare. 
 
 
 
 
 
 
 
(5)În cazul energiei electrice produse în 
capacitati de productie 
multicombustibil care utilizeaza surse 
regenerabile si conventionale, 
beneficiaza de schema de sustinere 
numai acea parte din energia electrica 
produsa efectiv din surse regenerabile 
de energie, stabilita pe baza 
continutului energetic aferent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(4) Cantitatea de energie electrică 
produsă într-o centrală hidroelectrică 
retehnologizată, pentru care se aplică 
sistemul de promovare, se stabileşte 
conform unei proceduri aprobate de 
A.N.R.E., pe baza producţiei nete de 
energie electrică realizate în ultimii 
10 ani înainte de retehnologizare şi a 
producţiei nete de energie electrică 
realizate după retehnologizare, a 
duratei de utilizare a centralei, a 
valorii investiţiei specifice, 
incluzând, după caz, şi valoarea 
specifică de achiziţie, dacă 
respectiva centrală a făcut obiectul 
unui proces de privatizare. 
 
(5) În cazul energiei electrice produse 
în centrale electrice 
multicombustibil care utilizează surse 
regenerabile şi convenţionale, 
beneficiază de sistemul de 
promovare numai acea parte din 
energia electrică produsă efectiv din 
surse regenerabile de energie, 
stabilită pe baza conţinutului 
energetic aferent surselor 
regenerabile. 
 
 
 
 
 
 
 

sfârşitul anului 2016. 
Raportorii 
 
 “(4) Calificarea în vederea aplicării 
sistemului de promovare stabilit prin 
prezenta lege se poate face etapizat, 
pe măsura punerii în funcţiune a 
fiecărui grup electric individual din 
cadrul unei capacităţi energetice 
conţinând mai multe astfel de 
grupuri electrice, caz în care 
perioada de aplicare a sistemului de 
promovare reglementat prin prezenta 
lege se va aplica diferenţiat in 
funcţie de momentul calificării.” 
 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
 
 
 
(5) În cazul energiei electrice 
produse în centrale electrice 
multicombustibil care utilizează 
surse regenerabile şi convenţionale, 
beneficiază de sistemul de 
promovare numai acea parte din 
energia electrică produsă efectiv din 
surse regenerabile de energie, 
stabilită pe baza conţinutului 
energetic aferent surselor 
regenerabile. 
 
(6) Nu se aplică sistemul de 
promovare a producerii energiei 
electrice din surse regenerabile de 
energie stabilit prin prezenta lege 

 
Având în vedere fiecare 
grup electric se poate 
pune în funcţiune în 
etape diferite de 
realizare a întregii 
investiţii, şi facilităţile 
oferite de lege trebuie 
acordate diferenţiat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluarea alin.(5) din 
textul adoptat de Senat, 
renumerotat conform 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
Preluarea alin.(6) din 
textul adoptat de Senat, 
renumerotat conform 
normelor de tehnică 
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(6)Nu se aplica sistemul de promovare 
a producerii energiei electrice din surse 
regenerabile de energie stabilit prin 
prezenta lege pentru: 
 
a)exportul de energie electrica din surse 
regenerabile care a beneficiat de 
certificate verzi; 
 
 
 
b)productia de energie electrica din 
deseuri industriale si/sau urbane 
provenite din import, indiferent de 
puterea instalata a capacitatii de 
producere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. La articolul 3, literele a) şi b) ale 
alineatului (6) vor avea următorul 
cuprins: 
........................................................ 
 
 
a) energia electrică produsă din 
deşeuri industriale şi/sau urbane 
provenite din import, indiferent de 
puterea instalată a centralei electrice. 
 
 
b) energia electrică produsă în 
centrale cu acumulare prin pompaj 
din apă pompată anterior în bazinul 
superior; 
 
10. La articolul 3, după litera b) a 
alineatului (6) se introduce o nouă 
literă, lit.c), cu următorul cuprins: 
c) energia electrică produsă în 
centrale electrice multicombustibil 
care utilizează surse regenerabile şi 
convenţionale în care conţinutul 
energetic al combustibilului 

pentru: 
 
a) energia electrică produsă din 
deşeuri industriale şi/sau 
municipale provenite din import, 
indiferent de puterea instalată a 
centralei electrice. 
 
b) energia electrică produsă în 
centrale cu acumulare prin pompaj 
din apă pompată anterior în bazinul 
superior; 
 
 
 
c) energia electrică produsă în 
centrale electrice multicombustibil 
care utilizează surse regenerabile şi 
convenţionale în care conţinutul 
energetic al combustibilului 
convenţional reprezintă mai mult de 
75% din conţinutul energetic total 
utilizat. 
 
d) energia electrică aferentă 
consumului propriu tehnologic al 
centralei; 
Raportorii 
 
(7) În cazul energiei electrice 
produse din surse regenerabile în 
cogenerare, sistemul de promovare 
se aplică pentru energia electrică 
produsă în cogenerare de înaltă 
eficienţă calificată conform 
reglementărilor în vigoare, 
producătorii având dreptul să opteze, 

legislativă. 
 
Utilizarea sintagmei 
corecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemul de promovarea 
se aplică pentru energia 
produsă şi livrată în 
reţea. 
 
 
Preluarea alin.(7) din 
textul adoptat de Senat, 
renumerotat conform 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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convenţional reprezintă mai mult de 
75% din conţinutul energetic total 
utilizat. 
 
 
11. La articolul 3, după alineatul 
(6) se introduce un nou alineat, 
alin.(7), cu următorul cuprins: 
(7) În cazul energiei electrice produse 
din surse regenerabile în cogenerare, 
sistemul de promovare se aplică 
pentru energia electrică produsă în 
cogenerare de înaltă eficienţă 
calificată conform reglementărilor în 
vigoare, producătorii având dreptul să 
opteze, fie pentru schema de 
promovare pentru cogenerare, fie 
pentru schema de promovare 
prevăzută în prezenta lege. 
 

fie pentru schema de promovare 
pentru cogenerare, fie pentru schema 
de promovare prevăzută în prezenta 
lege. 
 
 

 
 
 

6  
 
 
Art. 4 (1)Pentru promovarea producerii 
energiei electrice din surse regenerabile 
de energie se aplica sistemul cotelor 
obligatorii, combinat cu tranzactionarea 
certificatelor verzi sau prin sistemul 
"de pret fix". 
 
 
 
(2)Promovarea unuia dintre sistemele 
prevazute la alin. (1) se aprobă prin 
hotarâre a Guvernului, la propunerea 
ANRE, în termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 

12. La articolul 4, alineatele (1)-(4) 
vor avea următorul cuprins: 
 
Art.4.- (1) Pentru promovarea 
producerii energiei electrice din surse 
regenerabile de energie se aplică 
sistemul cotelor obligatorii, 
combinat cu tranzacţionarea 
certificatelor verzi. 
 
 
 
(2) Nivelul ţintelor naţionale 
privind ponderea energiei electrice 
produse din surse regenerabile de 
energie în consumul final brut de 
energie electrică în perspectiva anilor 

14. Articolul 4 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
“Art. 4 - (1) Pentru promovarea 
producerii energiei electrice din 
surse regenerabile de energie se 
aplică sistemul de promovare 
reglementat de prezenta lege. 
 
Raportorii 
 
 
(2) Nivelul ţintelor naţionale 
privind ponderea energiei electrice 
produse din surse regenerabile de 
energie în consumul final brut de 
energie electrică în perspectiva 

 
 
 
Pentru concizia textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

0 1 2 3 4 
 
 
 
(3)Nivelul tintelor nationale privind 
ponderea energiei electrice produse din 
surse regenerabile de energie în 
consumul final de energie electrica în 
perspectiva anilor 2010, 2015 si 2020 
este de 33%, 35% si, respectiv, 38%. 
 
(4)La atingerea tintelor nationale 
prevazute la alin. (3), pe lânga energia 
electrica produsa din sursele 
regenerabile de energie prevazute la 
art. 3 alin. (1), se ia în considerare si 
energia electrica produsa în centrale 
hidroelectrice cu puteri instalate mai 
mari de 10 MW. 
 
 
(5) Cotele obligatorii anuale de 
certificate verzi pentru perioada 2008-
2020 sunt prevazute în anexa care face 
parte integranta din prezenta lege. 
 
(6) Cotele obligatorii anuale de 
certificate verzi pentru perioada 2021-
2030 se stabilesc de ministerul de 
resort si nu vor fi mai mici decât cota 
stabilita pentru anul 2020. 
 
 
 
 
 
(7) Cotele obligatorii anuale de 
achizitie de certificate verzi de catre 

2010, 2015 şi 2020 este de 33%, 35% 
şi, respectiv, 38%.  
 
 (3) Pentru atingerea ţintelor 
naţionale prevăzute la alin.(2), pe 
lângă energia electrică produsă din 
sursele regenerabile de energie 
prevăzute la art.3 alin.(1) se ia în 
considerare şi energia electrică 
produsă în centrale hidroelectrice cu 
puteri instalate mai mari de 10 MW. 
 
(4) Cotele obligatorii anuale de 
energie electrică produsă din surse 
regenerabile de energie pentru 
perioada 2009-2020, care poate 
beneficia de sistemul de promovare, 
sunt cele prevăzute în anexă, care 
face parte integrantă din prezenta 
lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. La articolul 4, după calineatul 
(4) se introduce un nou alineat, 
alin.(41), cu următorul cuprins: 
(41) Cotele obligatorii anuale la nivel 
naţional de energie electrică produsă 

anilor 2010, 2015 şi 2020 este de 
33%, 35% şi, respectiv, 38%.  
 
(3) Pentru atingerea ţintelor 
naţionale prevăzute la alin.(2), pe 
lângă energia electrică produsă din 
sursele regenerabile de energie 
prevăzute la art.3 alin.(1) se ia în 
considerare şi energia electrică 
produsă în centrale hidroelectrice cu 
puteri instalate mai mari de 10 MW. 
 
(4) Cotele anuale obligatorii de 
energie electrică produsă din surse 
regenerabile de energie care 
beneficiază de sistemul de 
promovare prin certificate verzi 
pentru perioada 2010-2020 sunt 
următoarele: 2010: 8,3%; 2011: 
10%; 2012: 12%; 2013: 14%; 2014: 
15%; 2015: 16%; 2016: 17%; 2017: 
18%; 2018: 19%; 2019: 19,5%; 
2020: 20%. 
 
Raportorii 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Cotele anuale obligatorii de 
energie electrică produsă din surse 
regenerabile de energie care 
beneficiază de sistemul de 
promovare prin certificate verzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa se abrogă, 
valoarea cotelor fiind 
prevăzută în prezentul 
articol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivelul cotelor de 
energie electrică din 
surse regenerabile fac 
obiectul Strategiei 
naţionale. 
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furnizorii clientilor finali de energie 
electrica se stabilesc si se fac publice 
de ANRE pâna la data de 15 martie, 
pentru anul precedent. 
 

din surse regenerabile de energie, 
după anul 2020, se stabilesc de 
ministerul de resort. 
 
 
 
14. La articolul 4, alineatul (5) va 
avea următorul cuprins: 
(5) In prima decadă a lunii 
decembrie, prin ordin al preşedintelui 
A.N.R.E., se stabilesc cotele 
obligatorii anuale de achiziţie de 
certificate verzi de către furnizorii 
clienţilor finali de energie electrică 
pentru anul următor, în funcţie de 
producţia şi structura producţiei 
previzionate de energie electrică 
produsă din surse regenerabile de 
energie şi se ajustează, în prima 
decadă a lunii ianuarie a anului 
următor, pe baza realizărilor din anul 
curent. 
 
 

pentru perioada 2020-2030 se 
stabilesc de ministerul de resort şi se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului şi nu vor fi mai mici 
decât cota stabilită pentru anul 2020. 
Raportorii 
 
(6) ANRE califică producatorii de 
energie electrica din surse 
regenerabile de energie pentru a 
beneficia de  sistemul de promovare 
prin certificate verzi, în condiţiile 
prevăzute în Regulamentul de 
calificare a producatorilor de energie 
electrica din surse regenerabile de 
energie pentru aplicarea sistemului 
de promovare prin certificate verzi.  
Dep.Iulian Iancu – PSD 
 
(7) În prima decadă a lunii 
decembrie, ANRE publică pe site-ul 
propriu, cota anuală obligatorie de 
achiziţie de certificate verzi estimată 
pentru anul următor, numărul de 
certificate verzi estimate a fi emise 
pe baza informaţiilor privind energia 
electrică estimată a se produce din 
surse regenerabile de energie pentru 
anul următor şi consumul final de 
energie estimat pentru anul urmator.  
 
(8) ANRE elaborează, în termen de 
3 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, o metodologie de 
stabilire a cotelor anuale de achiziţie 
de certificate verzi, aprobată prin 
Ordin al Preşedintelui ANRE. 

 
 
 
 
 
 
Clarificări necesare 
pentru aplicarea unitară 
a prevederilor legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluarea alin.(5) din 
textul adoptat de Senat, 
renumerotat conform 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarificări necesare, în 
concordanţă cu 
atribuţiile ANRE. 



 20

0 1 2 3 4 
 
(9) Până la data de 1 martie a anului 
în curs, ANRE va  ajusta cota anuala 
obligatorie de achiziţie de certificate 
verzi aferentă anului precedent, pe 
baza  realizărilor efective din anul 
precedent şi o va publica pe site-ul 
ANRE.” 
 
Raportorii 
 

7   15. Dupa articolul 4 se introduce 
un nou articol, art.41 cu următorul 
cuprins: 
 
“Art. 41- (1) Nivelul obiectivului 
naţional privind ponderea energiei 
produse din surse regenerabile în 
consumul final brut de energie al 
anului 2020 este de 24%. 
 
(2) Consumul final brut de energie 
din surse regenerabile se calculează 
ca suma următoarelor:  
a) consumul final brut de energie 
electrică din surse regenerabile de 
energie; 
b) consumul final brut de energie din 
surse regenerabile pentru încălzire şi 
răcire; şi 
c) consumul final de energie din 
surse regenerabile în transporturi.  
 
(3) Metodologia de calcul al 
consumului final brut de energie din 
surse regenerabile se stabileşte de 
ANRE în termen de 90 de zile de la 

 
 
 
Transpunerea 
prevederilor Directivei 
2009/28/CE care are ca 
termen de transpunere în 
legislaţia naţională 
sfârşitul acestui an. 



 21

0 1 2 3 4 
intrarea în vigoare a prezentei legi.  
 
(4) Pentru atingerea obiectivului de 
la alin (1), politica energetică a 
României va urmări cel puţin 
realizarea cotelor anuale obligatorii 
de energie electrica produsă din 
surse regenerabile de energie, 
prevazute la art. 4 din prezenta lege. 
 
(5) Nivelul obiectivului naţional 
privind ponderea energiei din surse 
regenerabile utilizată în toate 
formele de transporturi în 2020 este 
de cel puţin 10 % din consumul 
naţional final de energie în 
transporturi;  
 
(6) Ponderea energiei din surse 
regenerabile utilizată în toate 
formele de transporturi în 2020 se 
stabileşte astfel:  
 
a) pentru calculul numitorului, şi 
anume cantitatea totală de energie 
consumată pentru transport, se iau în 
considerare numai benzina, 
motorina, biocarburanţii consumaţi 
în transportul rutier şi feroviar şi 
energia electrică; 
b) pentru calculul numărătorului, şi 
anume cantitatea de energie din 
surse regenerabile consumată pentru 
transport se iau în considerare toate 
tipurile de energie din surse 
regenerabile consumate în toate 
formele de transport; 
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c) pentru calcularea contribuţiei 
energiei electrice produse din surse 
regenerabile şi consumate de toate 
tipurile de vehicule electrice în 
sensul literelor (a) şi (b), se 
utilizează ponderea de energie 
electrica din surse regenerabile din 
România, măsurată cu doi ani 
înainte de anul în cauză. În plus, 
pentru calcularea  cantităţii de 
energie electrică din surse 
regenerabile consumate de 
autovehiculele electrice, acest 
consum este considerat ca fiind de 
2,5 ori conţinutul energetic al 
energiei electrice provenite din surse 
regenerabile consumate.” 
 
Raportorii 

8  
 
Art. 5 (1)Operatorul de transport si 
sistem emite lunar certificate verzi 
producatorilor pentru cantitatea de 
energie electrica produsa din surse 
regenerabile de energie si livrata 
efectiv în reteaua electrica si/sau la 
consumator. 
 
 
 
 
 
 
(2)Producatorii de energie electrica din 
surse regenerabile primesc: 
 

15. La articolul 5, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
Art.5 (1) Operatorul de transport si 
sistem emite lunar certificate verzi 
producatorilor, pentru cantitatea de 
energie electrica produsa din surse 
regenerabile de energie si livrata în 
reteaua electrica si/sau la consumatori 
racordati la barele centralelor 
electrice detinute de acesti 
producatori. 
 
16. La articolul 5, alineatul (2), 
partea introductivă şi literele a) şi 
d)-f) vor avea următorul cuprins: 
(2) Producătorii beneficiază de un 
număr de certificate verzi pentru 
energia electrică produsă conform 

16. Articolul 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“ Art. 5 - (1) Operatorul de transport 
şi sistem emite lunar certificate verzi 
producătorilor, pentru cantitatea de 
energie electrica produsă din surse 
regenerabile de energie şi livrată 
furnizorilor şi/sau consumatorilor 
finali. 
 
Dep.Dumitru Chiriţă – PSD 
Raportorii 
 
 (2) Producătorii de energie  din 
surse regenerabile beneficiază de 
un număr de certificate verzi pentru 
energia electrică produsă şi livrată 
conform prevederilor alin.(1), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claritatea textului. 
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a)un certificat verde pentru fiecare 1 
MWh produs si livrat în reteaua de 
energie electrica din centrale/grupuri 
hidroelectrice noi sau centrale/grupuri 
hidroelectrice de maximum 10 MW, 
retehnologizate; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)un certificat verde pentru fiecare 2 
MWh livrati în reteaua de energie 
electrica din centrale hidroelectrice cu 
o putere instalata cuprinsa între 1 si 10 
MW, care nu se încadreaza în conditiile 
prevazute la lit. a); 
 
 
 
c)doua certificate verzi pentru fiecare 1 
MWh livrat în reteaua de energie 
electrica din centralele hidroelectrice 
cu o putere instalata de pâna la 1 
MW/unitate; 

alin.(1), după cum urmează: 
 
 
 
 
 
 
a) pentru energia electrică produsă în 
centrale hidroelectrice cu puteri 
instalate de cel mult 10 MW: 
 
 
i. două certificate verzi pentru 
fiecare 1 MWh produs corespunzător 
primului 1 MW putere instalată; 
 
 
ii. un certificat verde pentru restul 
energiei electrice dacă centralele 
hidroelectrice sunt noi sau 
retehnologizate; 
 
 
iii. un certificat verde pentru fiecare 2 
MWh, pentru restul energiei electrice 
dacă centralele hidroelectrice sunt 
puse în funcţiune înainte de 1 
ianuarie 2004 şi sunt 
neretehnologizate; 
 
 
..................................................... 
 
 
 
 
 

inclusiv pentru cantitatea de energie 
electrică produsă în perioada de 
probă a funcţionării 
grupurilor/centralelor electrice, după 
cum urmează: 
Dep.Dumitru Chiriţă – PSD 
  
a) pentru energia electrică din 
centrale hidroelectrice cu puteri 
instalate de cel mult 10 MW: 
 
 
 i. trei certificate verzi pentru 
fiecare 1 MWh produs şi livrat dacă 
centralele hidroelectrice sunt noi; 
 
 
ii.două certificate verzi pentru 
fiecare 1 MWh produs şi livrat dacă 
centralele hidroelectrice sunt 
retehnologizate; 
Raportorii 
 
b) un certificat verde pentru fiecare 
2 MWh din centrale hidroelectrice 
cu o putere instalată de cel mult 10 
MW, care nu se încadreaza în 
condiţiile prevăzute la lit. a);  
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
Dep.Sulfina Barbu-PD-L 
Dep.Mircea Marin-PDL 
 
 
c) două certificate verzi, până în 
anul 2017, şi un certificat verde, 
începând cu anul 2018, pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energia produsă în 
MHC cu Pi<10 MW are 
cele mai multe avantaje 
comparativ cu celelalte 
surse de energie 
regenerabile (E-SRE) 
având însă, în acelaşi 
timp, cele mai mari 
costuri investiţionale pe 
unitatea de produs. 
Astfel, în ipoteza unei 
investiţii cu o rată a do-
bânzii de 6,5%  şi o 
recuperare în 15 ani, 
costurile investiţionale 
maxime estimate în 
cazul MHC sunt de 
225E/ MWh. In plus, 
aceste MHC-uri asigură 
o regularizare a 
cursurilor de râu, 
limitând efectele 
viiturilor şi inundaţiilor, 
iar în ultimii 20 de ani în 
România au fost 
construite în jur de 15 
micro-hidrocentrale, 
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d)doua certificate verzi, pâna în anul 
2015, si un certificat verde, începând 
cu anul 2016, pentru fiecare 1 MWh 
livrat în reteaua de energie electrica de 
producatorii de energie electrica din 
energie eoliana; 
 
 
 
 
e)3 certificate verzi pentru fiecare 1 
MWh livrat în reteaua de energie 
electrica de producatorii de energie 
electrica din biomasa, biogaz, biolichid, 
gaz de fermentare a deseurilor, energie 
geotermala si gazele combustibile 
asociate; 
 
 
 
f) 4 certificate verzi pentru fiecare 1 
MWh livrat în reteaua de energie 
electrica de producatorii de energie 
electrica din energie solara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
d) două certificate verzi, până în 
anul 2015, şi un certificat verde, 
începând cu anul 2016, pentru fiecare 
1 MWh produs de producătorii de 
energie electrică din energie eoliană; 
 
 
 
 
e) 2 certificate verzi pentru 
fiecare 1 MWh livrat în reţeaua de 
energie electrică de producătorii de 
energie electrică din sursele 
prevăzute la art.3 alin.(1) lit.d)-i); 
 
 
 
 
f)    3 certificate verzi pentru fiecare 1 
MWh produs de producătorii de 
energie electrică din biomasă; 
 
 
17.La articolul 5, alineatul (2), 
după litera f) se introduce o nouă 
literă, lit.g), cu următorul cuprins: 
 
g) 5 certificate verzi pentru fiecare 1 
MWh produs de producătorii de 
energie electrică din energie solară. 
 
 
18. La articolul 5, alineatul (3) va 

fiecare 1 MWh produs şi livrat de 
producătorii de energie electrică din 
energie eoliană; 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
Dep.Olosz Gergely -UDMR 
Dep.Antal Istvan-UDMR 
Dep.Derzsi Akos-UDMR 
Dep. Edler Andras-UDMR 
 
d) 3 certificate verzi pentru 
fiecare 1 MWh produs şi livrat de 
producătorii de energie electrică din 
sursele prevăzute la art.3 alin.(1) 
lit.d)-i); 
 
Raportorii 
Dep. Ovidiu Ganţ - Minorităţi 
Dep. Silviu Prigoană 
 
e) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 
MWh produs şi livrat de 
producătorii de energie electrică din 
energie solară. 
 
Dep.Doru Leşe-PD-L 
 
 
 
(3) Vor beneficia de sistemul de  
promovare prin certificate verzi 
reglementat de prezenta lege şi 
sistemele electronergetice izolate. 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
Raportorii 
 

fiind necesară 
încurajarea investitorilor 
în acest domeniu. 
 
 
 
Pentru încurajarea 
producătorilor de 
energie electrică din 
biomasă, cunoscându-se 
faptul că în prezent, în 
UE, 4% din necesarul de 
energie este asigurat din 
biomasă. La nivelul UE, 
se esti-mează crearea a 
circa 300.000 de noi 
locuri de muncă în 
mediul rural, prin 
exploatarea biomasei. 
 
Atât biomasa, cât şi 
gazul au la bază 
producţia agricolă, care 
trebuie stimulată. 
 
 
 
 
 
 
Pentru sprijinirea 
accesului la electricitate 
a comunităţilor izolate. 
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(3)ANRE califică capacitatile de 
productie care beneficiaza de schema 
de sustinere, în temeiul Regulamentului 
de calificare a producatorilor de energie 
electrica din surse regenerabile de 
energie pentru aplicarea schemei de 
sustinere. 
 

avea următorul cuprins: 
(3) A.N.R.E. are următoarele 
atribuţii: 
a) califică centralele electrice care 
beneficiază de schema de promovare, 
în temeiul Regulamentului de 
calificare a producătorilor de energie 
electrică din surse regenerabile de 
energie pentru aplicarea schemei de 
promovare; 
b) elaborează cadrul de reglementare 
pentru monitorizarea 
costurilor/veniturilor de producere a 
producătorilor de energie electrică 
din surse regenerabile care 
beneficiază de schema de promovare 
prin certificate verzi. 
 

 
(4) Pentru energia electrică produsă 
în cogenerare de înaltă eficienţă în 
centrale care utilizează  sursele 
regenerabile de energie prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. d)-i), se acordă 
suplimentar faţă de prevederile alin. 
(2) lit. d) câte un certificat verde 
pentru fiecare 1MWh produs şi 
livrat. 
 
Raportorii 
 
 (5) ANRE are următoarele atribuţii: 
a) califică centralele/grupurile 
electrice care beneficiază de schema 
de promovare, în temeiul 
Regulamentului de calificare a 
producătorilor de energie electrică 
din surse regenerabile de energie 
pentru aplicarea schemei de 
promovare; 
b) elaborează cadrul de reglementare 
pentru monitorizarea 
costurilor/veniturilor de producere a 
producătorilor de energie electrică 
din surse regenerabile care 
beneficiază de schema de promovare 
prin certificate verzi”. 
 

 
Conform prevederilor 
comunitare, trebuie 
încurajată producerea de 
energie electrică şi 
termică în cogenerare de 
înaltă eficienţă. 
 
 
 
 
 
Preluarea alin.(3) din 
textul adoptat de Senat, 
renumerotat conform 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 

9  
 
Art. 6 - (2)Producatorii care livreaza 
energie electrica în baza contractelor 
directe, precum si autoproducatorii 
transmit lunar, fara plata, operatorului 
de transport si sistem date privind 

19. La articolul 6, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
 
„(2) Producătorii care livrează 
energie electrică în baza contractelor 
directe transmit lunar,  operatorului 
de transport şi sistem date privind 

Nemodificat  
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cantitatile de energie electrica produse 
din surse regenerabile. 
 

cantităţile de energie electrică 
produse din surse regenerabile.” 
 

10  
 
Art. 7 Furnizorii de energie electrica 
sunt obligati sa achizitioneze anual un 
numar de certificate verzi egal cu 
produsul dintre valoarea cotei 
obligatorii stabilite pentru anul 
respectiv si cantitatea de energie 
electrica, exprimata în MWh, furnizata 
anual consumatorilor finali. 
 

20. Articolul 7 va avea următorul 
cuprins: 
Art.7 Furnizorii de energie electrică 
sunt obligaţi să achiziţioneze, anual, 
pentru fiecare 1 MWh energie 
electrică furnizata clientilor finali, un 
număr de certificate verzi stabilit 
conform prevederilor de la art. 4 alin. 
(5). 

17. Articolul 7 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art.7 Furnizorii de energie electrică 
sunt obligaţi să achiziţioneze anual 
un numar de certificate verzi 
echivalent cu produsul dintre 
valoarea cotei anuale obligatorii de 
achiziţie de certificate verzi stabilite 
pentru anul respectiv, în condiţiile 
art.4 alin (7), şi cantitatea de energie 
electrică, exprimată în MWh, 
furnizată anual consumatorilor 
finali.” 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
 

 
 
Precizare necesară 
pentru eliminarea 
oricărui echivoc. 
Furnizorii pot astfel şti, 
prin calcul matematic, 
obligaţiile pe care le au 
şi să-şi facă propria 
strategie de achiziţie.  

11  
 
 
Art.8 - (2) Racordarea producatorilor 
de energie electrica din surse 
regenerabile la retelele de energie 
electrica se efectueaza în baza unui 
regulament, cu respectarea principiului 
suportarii în mod egal a costurilor de 
racordare între producatorii respectivi, 
operatorul de transport si sistem si/sau 
operatorul de distributie, dupa caz. 
 
 
 
(3)Investitiile realizate de un operator 
de distributie în baza prevederilor alin. 
(2) se considera active reglementate, 

21. La articolul 8, alineatele (2) şi 
(3) vor avea următorul cuprins: 
 
„(2) Racordarea producătorilor de 
energie electrică din surse 
regenerabile la reţelele de energie 
electrică se realizează  în baza 
Regulamentului privind racordarea 
utilizatorilor la reţelele electrice de 
interes public, emis in baza art.11, 
alin. (2), lit. q)  din Legea energiei 
electrice nr.13/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
(3)Investiţiile realizate de operatorii 
de transport şi/sau distribuţie în 
baza prevederilor alin.(2) se 
consideră active reglementate, 

Nemodificat  
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recunoscute în acest sens de catre 
ANRE. 
 

recunoscute în acest sens de catre 
A.N.R.E.. 
 

12 Art.8- (4)Regulamentul prevazut la 
alin. (2) se elaboreaza de catre 
Ministerul Economiei si Finantelor, în 
colaborare cu ANRE, si se aproba prin 
hotarâre a Guvernului, în termen de 60 
de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 
 

22. La articolul 8, alineatul (4) se 
abrogă. 
 

Nemodificat  
 

 

13  
 
 
 
 
 

_______ 

 
 
 
 
 
 

_______ 

18. La articolul 8, după alineatul 
(5) se introduce un nou alineat, 
alin. (6), cu următorul cuprins: 
 
“ (6) În cazul în care operatorul de 
transport şi sistem sau operatorii de 
distribuţie iau măsuri semnificative 
pentru a limita utilizarea surselor 
regenerabile de energie, în scopul 
garantării securităţii sistemului 
electroenergetic naţional şi a 
securităţii aprovizionării cu energie, 
operatorii de sistem responsabili 
sunt obligaţi să informeze ANRE cu 
privire la aceste măsuri şi să indice 
ce măsuri corective intenţionează să 
ia în vederea preîntâmpinării unor 
limitări neadecvate.” 
 
Raportorii 
 

 

14  
 
Art. 9 (1)Producatorii si furnizorii de 
energie electrica din surse regenerabile 
de energie pot vinde certificatele verzi 

 
 
 
 
 

19. Articolul 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“ Art. 9 - (1) Producătorii de energie 
electrică din surse regenerabile de 
energie şi furnizorii vor 

 
 
Claritatea exprimării. 
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pe piata centralizata a certificatelor 
verzi, precum si pe piata contractelor 
bilaterale a certificatelor verzi. 
 
 
 
 
 
(2)Cadrul de tranzactionare a 
certificatelor verzi pe pieţele prevazute 
la alin. (1) este asigurat de operatorul 
pietei de energie electrica. 
 

 
 
 
 
23. La articolul 9, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
 
 
(2) Cadrul de tranzacţionare a 
certificatelor verzi pe piaţa 
centralizată a certificatelor verzi este 
asigurat de O.P.C.O.M., ca operator 
al pieţei de energie electrică, conform 
reglementărilor A.N.R.E.. 
 

tranzacţiona certificatele verzi pe 
piaţa centralizată a certificatelor 
verzi, precum şi pe piaţa contractelor 
bilaterale a certificatelor verzi. 
 
Dep. Dumitru Chiriţă-PSD 
Raportorii 
 
(2) Cadrul de tranzacţionare a 
certificatelor verzi pe piaţa  
certificatelor verzi este asigurat de 
Societatea Comercială 
"Operatorul Pieţei de Energie 
Electrică" - S.A. - "Opcom" S.A., 
ca operator al pieţei de energie 
electrică, conform reglementărilor 
ANRE. 
 
Raportorii 
 
(3) Pâna la atingerea tintelor 
nationale, certificatele verzi pot fi 
tranzactionate numai pe piata interna 
de certificate verzi. ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prin forma propusă în 
proiectul adoptat de 
Senat se înţelege că 
numai piaţa centralizată 
a certificatelor verzi este 
asigurată prin 
O.P.C.O.M.. Pentru 
contractele bilaterale de 
tranzacţionare a CV nu 
mai apare platforma care 
asigură aceste 
operaţiuni. 
 
 
Preluarea art. 12 alin.(3)
  

15  
 
Art. 10 (1)Pentru perioada 2008-2014, 
valoarea de tranzactionare a 
certificatelor verzi pe pietele 
mentionate la art. 9 alin. (1) se 
încadreaza între: 
a)o valoare minima de tranzactionare 
de 27 euro/certificat; si 
b)o valoare maxima de tranzactionare 
de 55 euro/certificat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Articolul 10 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art. 10 - (1) Pentru perioada 2008-
2025, valoarea de tranzactionare a 
certificatelor verzi pe pietele 
mentionate la art. 9 alin. (1) se 
încadreaza între: 
a) o valoare minima de 
tranzactionare de 27 euro/certificat; 
si 
b) o valoare maxima de 
tranzactionare de 55 euro/certificat. 

 
 
  
Corelare cu prevederile 
art. 3 alin.(2) care 
prevede perioada pentru 
care se aplică sistemul 
de promovare. 
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(2)În toate cazurile, valoarea în lei va fi 
calculata la valoarea medie a cursului 
de schimb stabilit de Banca Nationala a 
României pentru luna decembrie a 
anului precedent. 
 
 
(3)Valorile de tranzactionare 
mentionate la alin. (1) se ajusteaza 
anual cu indicele preturilor de consum 
pentru România. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)În perioada 2015-2030, valoarea 
minima de tranzactionare nu poate fi 
mai mica decât valoarea minima de 
tranzactionare aplicata în anul 2014. 
 

24. La articolul 10, alineatele (2)-
(4) vor avea următorul cuprins: 
„(2) Valoarea in lei a unui certificat 
verde se calculeaza la valoarea medie 
a cursului de schimb stabilit de Banca 
Nationala a României pentru luna 
decembrie a anului precedent. 
 
 
(3) In perioada 2015-2020, valoarea 
minimă de tranzacţionare este de 27 
euro/certificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) După anul 2020, valoarea de 
tranzactionare a cetificatelor verzi va 
fi cea stabilita de piata certificatelor 
verzi. 

Raportorii 
 
(2) În toate cazurile, valoarea in lei 
se calculează la valoarea medie a 
cursului de schimb stabilit de Banca 
Naţională a României pentru luna 
decembrie a anului precedent.  
Dep.Iulian Iancu – PSD 
 
(3) Începând cu anul 2011, valorile 
de tranzacţionare menţionate la 
alin. (1) se indexeaza anual de 
ANRE  conform indicelui mediu 
de inflaţie înregistrat în luna 
decembrie a anului precedent, 
calculat la nivelul UE 27, 
comunicat oficial de către 
EUROSTAT. 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
Dep.Olosz Gergely 
Dep.Antal Istvan 
Dep.Derzsi Akos 
Dep. Edler Andras 
 
(4) În termen de 15 zile de la 
publicarea indicelui mediu de 
inflaţie calculat la nivelul UE 27 
de către EUROSTAT, ANRE 
publică pe site-ul propriu valorile 
minime şi maxime determinate 
potrivit prevederilor alin. (1) -(3), 
indexate şi aplicabile pentru anul 
în curs. 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
Dep.Olosz Gergely 
Dep.Antal Istvan 
Dep.Derzsi Akos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca stat membru al UE, 
inflaţia trebuie corelată 
cu datele comunicate de 
către instituţiile 
europene. 
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Dep. Edler Andras 
 
(5) După anul 2025, valoarea de 
tranzacţionare a cetificatelor verzi va 
fi cea stabilită de piaţa certificatelor 
verzi dar nu poate fi mai mica 
decât valoarea minimă de 
tranzacţionare aplicată în anul 
2025, indexată anual în condiţiile 
alin.(3).” 
 
Raportorii 
Dep.Olosz Gergely 
Dep.Antal Istvan 
Dep.Derzsi Akos 
Dep. Edler Andras 
 

 
 
 
Corelare cu 
amendamentele 
precedente şi cu alin.(4) 
din textul adoptat de 
Senat. 

16  
 
 
Art. 11 (1)Pâna la data de 15 martie a 
fiecarui an, ANRE stabileste pentru 
anul calendaristic precedent si pentru 
fiecare furnizor, pe baza numarului de 
certificate verzi achizitionate si a 
energiei electrice furnizate clientilor 
finali, gradul de îndeplinire a cotei 
obligatorii impuse, calculat potrivit 
prevederilor art. 7. 
 
 
 
 
(2)Furnizorul care nu realizeaza cota 
obligatorie anuala este obligat sa 
plateasca contravaloarea certificatelor 
verzi neachizitionate la valoarea de 70 

25. La articolul 11, alineatele (1) şi 
(4) vor avea următorul cuprins: 
 
(1) ANRE stabileşte, până la data de 
15 martie a fiecărui an, pentru anul 
calendaristic precedent şi pentru 
fiecare furnizor, pe baza numărului 
de certificate verzi achiziţionate şi a 
energiei electrice furnizate clienţilor 
finali, gradul de îndeplinire a cotei 
anuale obligatorii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Articolul 11 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art. 11 - (1) ANRE stabileşte, până 
la data de 15 aprilie a fiecărui an, 
pentru anul calendaristic precedent 
şi pentru fiecare furnizor, pe baza 
numărului de certificate verzi 
achiziţionate şi a energiei electrice 
furnizate clienţilor finali, gradul de 
îndeplinire a cotei anuale obligatorii 
de achizitie de certificate verzi.  
 
Raportorii 
 
(2)Furnizorul care nu realizează cota 
obligatorie anuală este obligat sa 
plăteasca contravaloarea 
certificatelor verzi neachiziţionate la 
valoarea de 110 euro pentru fiecare 
certificat neachiziţionat, calculată în 

 
Întrucât cota anuală 
obligatorie de CV se 
stabileşte până la 1 
martie, mai e necesară o 
sesiune de 
tranzacţionare pentru 
furnizori. 
 
 
 
 
 
 
Penalizarea furnizorilor 
care nu realizează cota 
obligatorie anuală, la o 
valoare similară celei 
practicate în majoritatea 
statelor europene.  
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euro pentru fiecare certificat 
neachizitionat, calculata în lei la 
valoarea medie a cursului de schimb 
stabilit de Banca Nationala a României 
pentru luna decembrie a anului 
precedent. 
 
(3)Valoarea prevazuta la alin. (2) se 
ajusteaza anual cu indicele preturilor de 
consum pentru România. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)Suma rezultata din aplicarea 
prevederilor alin. (2) este colectata de 
operatorul de transport si sistem si este 
alocata anual de catre ANRE, în baza 
unor criterii transparente si obiective, 
pentru investitii, în vederea facilitarii 
accesului producatorilor din surse 
regenerabile la reteaua de 
transport/distributie. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) Suma rezultată din aplicarea 
prevederilor alin.(2) este colectată de 
operatorul de transport şi sistem şi 
este alocată anual de către A.N.R.E., 
în baza unor criterii transparente şi 
obiective, pentru investiţii, 
producătorilor din surse regenerabile, 
calificaţi de A.N.R.E. şi susţinerii 
cercetării fundamentale în domeniu. 
 

lei la valoarea medie a cursului de 
schimb stabilit de Banca Naţională a 
României pentru luna decembrie a 
anului precedent. 
 
(3) Incepand cu anul 2011, valoarea 
prevăzută la alin. (2) se indexează 
anual de ANRE  conform indicelui 
mediu de inflaţie înregistrat în luna 
decembrie a anului precedent, 
calculat la nivelul UE 27, comunicat 
oficial de către EUROSTAT. 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
Dep.Olosz Gergely 
Dep.Antal Istvan 
Dep.Derzsi Akos 
Dep. Edler Andras 
 
(4) În termen de 15 zile de la 
publicarea indicelui mediu de 
inflaţie calculat la nivelul UE 27 de 
catre EUROSTAT, ANRE publică 
pe site-ul propriu valoarea 
determinata potrivit prevederilor 
alin. (2) si ( 3), indexată şi aplicabilă 
pentru anul in curs. 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
Dep.Olosz Gergely 
Dep.Antal Istvan 
Dep.Derzsi Akos 
Dep. Edler Andras 
 
(5) Suma rezultată din aplicarea 
prevederilor alin.(2) şi (3) este 
colectată de operatorul de transport 

 
 
 
 
 
Corelare cu 
amendamentele admise 
la art.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suplimentarea 
veniturilor Fondului de 
Mediu pentru a sprijini 
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şi sistem şi se face venit la Fondul 
de Mediu în vederea finanţării 
producerii de energie din surse 
regenerabile de către persoanele 
fizice care investesc în capacităţi 
energetice cu putere instalată de 
până la 100 kW.” 
 
Raportorii 
 

persoanele fizice de a 
investi în surse 
regenerabile, pentru 
consumul propriu, în 
vederea economisirii de 
combustibili fosili şi 
creşterea eficienţei 
energetice. 

17  
CAPITOLUL V 

Comercializarea certificatelor verzi 
 
 
Art. 12 Dupa afilierea României la 
Sistemul European de Certificate 
Verzi: 
a)furnizorii de energie electrica pot sa 
îsi îndeplineasca cotele obligatorii de 
certificate verzi prin achizitionarea 
certificatelor verzi atât de pe piata 
interna de certificate verzi, cât si de pe 
piata europeana de certificate verzi; 
 
b)producatorii de energie electrica din 
surse regenerabile pot comercializa 
certificate verzi pe piata europeana a 
certificatelor verzi, în conditiile 
stabilite de ANRE; 
 
c)pâna la atingerea tintelor nationale, 
certificatele verzi pot fi tranzactionate 
numai pe piata interna de certificate 
verzi. 
 

 
 
26. Articolul 12 va avea următorul 
cuprins: 
 
Art.12 (1) Furnizorii de energie 
electrica isi indeplinesc cotele 
obligatorii de certificate verzi prin 
achizitionarea certificatelor verzi atât 
de pe piata interna de certificate 
verzi, cât si de pe piata europeana de 
certificate verzi, in conformitate cu 
prevderile acordurilor incheiate de 
Romania,conform prevederilor art.15. 
  
(2) Producatorii de energie electrica 
din surse regenerabile pot 
comercializa certificate verzi pe piata 
europeana a certificatelor verzi, în 
conditiile stabilite de A.N.R.E. 
 
(3) Pâna la atingerea tintelor 
nationale, certificatele verzi pot fi 
tranzactionate numai pe piata interna 
de certificate verzi. 
 

  
 
22. Capitolul V –„Comercializarea 
certificatelor verzi” se abrogă. 
 
Raportorii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Măsurile propuse de 
lege trebuie să 
contribuie la realizarea 
ţintelor asumate de 
România şi la stimularea 
producerii de energie sin 
surse regenerabilă, iar 
piaţa europeană de 
certificate verzi nu este 
încă funcţională. 
Alin.(3) este preluat la 
art.9 alin.(3). 

18 Art. 13 (1)Ministerul de resort are Nemodificat  23. Articolul 13 se modifică şi va  
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urmatoarele atributii: 
a)elaboreaza strategia de valorificare si 
promovare a surselor regenerabile de 
energie; 
b)evalueaza potentialul tehnic, 
economic si ecologic pentru fiecare tip 
de resursa regenerabila de energie; 
c)structureaza potentialul stabilit 
conform lit. b) pe zonele de licenta 
aferente operatorilor de distributie de 
energie electrica ce au calitatea de 
concesionari în contractele de 
concesiune; 
d)elaboreaza, împreuna cu ANRE, 
cadrul unitar de norme si reglementari 
privind amplasarea si implementarea 
proiectelor de surse regenerabile. 
(2)Ministerul de resort elaboreaza 
masuri de promovare a surselor 
regenerabile de energie, cum ar fi: 
a)proceduri de amortizare accelerata 
privind investitiile în domeniul 
surselor regenerabile de energie; 
b)scutirea de la plata accizei pentru 
energia electrica produsa din surse 
regenerabile de energie, conform 
prevederilor Directivei 96/2003/CE 
privind restructurarea cadrului 
comunitar de impozitare a energiei 
electrice si a produselor energetice; 
c)reducerea cu 50% a taxelor de 
eliberare a autorizatiilor/avizelor 
aferente implementarii proiectelor de 
investitii în domeniul surselor 
regenerabile de energie si eliberarea 
acestora, în regim de urgenta, fara 
costuri suplimentare; 

avea următorul cuprins: 
„Art. 23 - (1)Ministerul de resort are 
urmatoarele atributii: 
a) elaboreaza strategia de 
valorificare si promovare a surselor 
regenerabile de energie; 
b)evalueaza potentialul tehnic, 
economic si ecologic pentru fiecare 
tip de resursa regenerabila de 
energie; 
c)structurează potenţialul stabilit 
conform lit. b) pe zonele de licenta 
aferente operatorilor de distributie 
de energie electrica ce au calitatea 
de concesionari în contractele de 
concesiune; 
d)elaboreaza, împreuna cu ANRE, 
cadrul unitar de norme si 
reglementari privind utilizarea 
surselor regenerabile de energie 
electrică. 
Raportorii 
 
(2) Ministerul de resort elaborează 
Planul naţional de acţiune în 
domeniul energiei regenerabile 
conform modelului stabilit de 
Comisia Europeană în concordanţă 
cu prevederile art.4 alin.(4) din 
Directiva nr. 28/2009/CE privind 
promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile.” 
 
Raportorii 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amplasarea şi 
implementarea 
proiectelor ţin de decizia 
investitorilor. 
 
 
 
Scutirea de la plata 
accizei nu o poate face 
ministerul de resort. El 
cel mult o poate 
propune, dar decizia 
apartine MFP, institutia 
care este responsabila la 
nivel national de 
aplicarea directivei 
CE/96/2003 
 
Masurile de la punctele 
alin.(2) c) si d) 
reprezinta ajutor de stat 
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d)subventionarea a 50% din 
contravaloarea energiei electrice 
consumate în instalatii/schimbatoare 
de caldura pentru exploatarea 
energiei geotermale; 
e)sprijinirea autoritatilor 
administratiei publice locale în 
vederea acordarii de facilitati 
investitionale, a simplificarii 
procedurilor de autorizare, precum 
si înfiintarii unui birou unic de 
autorizare în scopul atragerii de 
investitii directe în domeniul surselor 
regenerabile de energie; 
f)acordarea de ajutoare 
nerambursabile proprietarilor 
plantatiilor de material lemnos 
înfaptuite prin lastarire, cu destinatie 
energetica, prin reglementari 
elaborate împreuna cu Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
privind scopul subventionarii, 
conditiile acordarii subventiei si 
valoarea acesteia, precum si 
procedura de depunere, evaluare si 
solicitare de plata. 
(3)Ministerul de resort elaboreaza 
Planul national de actiune, care 
prevede: 
a)eliminarea diferentelor în 
promovarea surselor regenerabile de 
energie existente între energia 
electrica, biocombustibili si sistemele 
de încalzire, respectiv de racire; 
b)realizarea unui cadru de 
reglementare pentru 
biocombustibili; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

si nu pot fi puse in 
aplicare decat dupa 
elaborarea schemelor de 
ajutor de stat si 
aprobarea lor de catre 
Comisia Europeana. 
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c)asigurarea utilizarii energiei 
regenerabile, în special biomasa, a 
energiei solare si geotermale pentru 
instalatiile de încalzire, respectiv de 
racire; 
d)eliminarea barierelor privind 
integrarea surselor regenerabile de 
energie în Sistemul Energetic 
National; 
e)simplificarea conditiilor de 
racordare si extindere, în sensul 
facilitarii constructiei si instalatiilor 
pentru energie regenerabila; 
f)facilitarea înfiintarii 
întreprinderilor mici si mijlocii în 
domeniul de cercetare-dezvoltare a 
surselor regenerabile de energie; 
g)promovarea unui cadru legislativ 
coerent si unitar adresat înlaturarii 
barierelor în calea cresterii utilizarii 
energiei regenerabile în sectorul 
instalatiilor de încalzire, respectiv de 
racire, inclusiv a obstacolelor 
administrative; 
h)dezvoltarea retelelor de transport 
si distributie în vederea promovarii 
surselor regenerabile de energie; 
i)dezvoltarea pietei interne de 
electricitate, luând în considerare 
energia regenerabila si 
îmbunatatirea transparentei si a 
separarii activitatilor; 
j)promovarea si sustinerea 
instrumentelor structurale si de 
coeziune, a fondurilor de dezvoltare 
rurala si a programelor de cooperare 
internationala în sustinerea 
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dezvoltarii surselor regenerabile de 
energie; 
k)implementarea masurilor 
prevazute în Planul strategic 
european pentru tehnologia în 
domeniul energiei (SET-Plan); 
l)implementarea integrala a Planului 
de actiune pentru biomasa, adoptat 
în anul 2005 la nivel european; 
m)implementarea programului 
"Energie inteligenta pentru 
Europa", precum si a programelor 
de cercetare si dezvoltare tehnologica 
în sustinerea tehnologiilor pentru 
producerea energiei cu emisii de 
carbon zero sau foarte scazute; 
n)asigurarea elaborarii de programe 
de educare, formare si diseminare a 
informatiilor privind rolul si 
importanta economico-sociala a 
surselor regenerabile, în colaborare 
cu autoritatile centrale si locale; 
o)asigurarea elaborarii hartilor 
eoliene, a potentialului 
microhidrologic, solar, geotermal, 
biomasei si biocombustibililor, în 
vederea actualizarii Strategiei 
nationale de valorificare a resurselor 
regenerabile, si includerea acestora 
în Atlasul european. 
(4)Masurile de natura celor 
prevazute la alin. (2) si (3) se aproba 
prin hotarâre a Guvernului, în 
termen de 90 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, si se 
actualizeaza periodic. 
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19  

 
 
Art. 14 (1)Producatorii de energie 
electrica din surse regenerabile de 
energie vând energia electrica produsa 
pe piata angro de energie electrica la 
pretul pietei. 
(2)Energia electrica produsa din surse 
regenerabile de energie în centrale 
electrice cu puteri instalate sub 1 MW 
poate fi vânduta furnizorilor impliciti în 
ale caror zone delimitate de licenta sunt 
situate centralele, la preturi 
reglementate stabilite de ANRE la nivel 
national, diferentiate în functie de 
tehnologia de producere. 
 
(3)Consumatorii care detin capacitati 
de productie pot vinde energia electrica 
produsa, care depaseste nivelul 
consumului propriu, furnizorului cu 
care consumatorii au încheiat contract 
de furnizare de energie electrica, în 
conditiile stabilite prin reglementari ale 
ANRE, daca îndeplinesc cumulativ 
urmatoarele conditii: 
a)detin capacitati de producere a 
energiei electrice din surse regenerabile 
de energie cu puteri instalate sub 1 
MW; 
b)utilizeaza cu preponderenta energia 
electrica produsa pentru consum 
propriu; 
c)dispun de sisteme de masurare care 
respecta prevederile legale în vigoare. 
 

27. Articolul 14 va avea următorul 
cuprins: 
 
„(1) Producătorii de energie electrică 
din surse regenerabile de energie 
vând energia electrică produsă pe 
piaţa de energie electrică la preţul 
pieţei.  
(2) Energia electrică produsă din 
surse regenerabile de energie în 
centrale electrice cu puteri instalate 
de cel mult 1MW/centrală poate fi 
vândută furnizorilor impliciţi în ale 
căror zone delimitate de licenţă sunt 
situate centralele; 
     
 
 
(3) În condiţiile prevăzute la alin. 
(2), furnizorii impliciţi sunt obligaţi, 
la solicitarea producătorilor, să 
achiziţioneze energia electrică la 
preţuri reglementate stabilite de 
ANRE, la nivel naţional, 
diferenţiate în funcţie de tehnologia 
de producere, caz in care 
producătorii nu mai beneficiază de 
certificate verzi. 
 
 
(4) Preţurile reglementate prevăzute 
la alin. (3) sunt stabilite în baza unei 
metodologii aprobate prin ordin al 
preşedintelui ANRE, în termen de 
60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi.  
 

24. Articolul 14 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
“Art. 14 - (1) Producătorii de 
energie electrică din surse 
regenerabile de energie vând energia 
electrică produsă pe piaţa de energie 
electrică la preţul pieţei. 
    (2) Energia electrică produsă din 
surse regenerabile de energie în 
centrale electrice cu puteri instalate 
de cel mult 1MW/centrală poate fi 
vândută la preţuri reglementate 
furnizorilor impliciţi în ale căror 
zone delimitate de licenţă sunt 
situate centralele. 
Raportorii 
 
(3) Furnizorii impliciţi sunt obligaţi, 
la solicitarea producătorilor şi a 
consumatorilor deţinători de 
centrale electrice care utilizează 
surse regenerabile de energie, să 
achiziţioneze energia electrică 
produsă conform alin. (2), în 
condiţiile stabilite de ANRE. 
 Raportorii 
 
(4) Preţurile reglementate prevăzute 
la alin. (2) sunt stabilite de ANRE în 
baza unei metodologii ce va fi 
aprobată în termen de 60 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, în conformitate cu sistemul de 
promovare prevăzut de aceasta. 
 
Raportorii 

 
 
 
 
 
 
 
 
Precizare necesară, 
conform prevederilor 
Legii energiei şi în 
corelare cu alin.(4). 
 
 
 
 
 
 
ANRE trebuie să 
elaboreze, în termenul 
prevăzut de prezenta 
lege, legislaţia 
secundară care să 
detalieze aspectele 
tehnice legate de 
obligaţiile furnizorilor 
impliciţi şi ale 
operatorilor de transport 
şi distribuţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

0 1 2 3 4 
 
(5) Consumatorii deţinători de 
centrale electrice care utilizează surse 
regenerabile de energie pot vinde 
energia electrică produsă, care 
depăşeşte nivelul consumului propriu, 
furnizorilor impliciţi, dacă 
îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii: 
 
a) centralele au puteri instalate de cel 
mult  250kW şi utilizează surse 
regenerabile de energie; 
b) dispun de sisteme de măsurare care 
respectă prevederile legale în vigoare;
 
(6) Furnizorii impliciţi sunt obligaţi 
să achiziţioneze, la solicitarea 
consumatorilor prevăzuţi la alin. (5),  
energia electrică livrată în reţea de 
către aceştia, în condiţiile stabilite 
prin reglementări ale ANRE. 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Solicitările de vânzare a energiei 
electrice de către 
producătorii/consumatorii prevăzuţi 
la alin. (2) şi (5) vor fi adresate 
furnizorilor impliciţi, de regulă, până 
la sfârşitul lunii octombrie a anului 
precedent celui de contractare, 
contractele de vânzare / cumpărare 

 
(5) Solicitările de vânzare a energiei 
electrice de către producătorii 
/consumatorii prevăzuţi la alin. (3) 
vor fi adresate furnizorilor impliciţi, 
de regulă, până la sfârşitul lunii 
octombrie a anului precedent celui 
de contractare, contractele de 
vânzare - cumpărare fiind încheiate 
pe cel puţin un an de zile. 
 
Dep.Iulian Iancu-PSD 
 
(6) Persoanele fizice ce deţin unităţi 
de producere a energiei electrice din 
surse regenerabile cu putere instalată 
sub 1 MW pe loc de consum, 
precum şi autorităţile publice care 
deţin capacităţi de producere a 
energiei electrice din surse 
regenerabile realizate, parţial sau 
total, din fonduri structurale pot 
beneficia din partea furnizorilor cu 
care au contract de furnizare a 
energiei electrice, la cerere, de 
serviciul de regularizare, 
financiară şi/sau cantitativă, între 
energia livrată şi energia  consumată 
din reţea, conform unei metodologii 
elaborată de ANRE, în termen de 60 
de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 
 
(7) Operatorul de transport si sistem 
şi/sau operatorii de distribuţie 
asigură transportul respectiv 
distribuţia, precum şi 

 
Preluarea alin.(7) din 
textul adopat de Senat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesară 
reglementarea situaţiei 
persoanelor fizice şi a 
autorităţilor publice care 
produc energie din surse 
regenerabilă pentru 
consumul propriu dar nu 
doresc sau nici măcar nu 
au dreptul, în cazul în 
care au accesat fonduri 
europene, să fie 
licenţiaţi de către ANRE 
pentru a realiza 
vânzare/cumpărare de 
energie, conform 
reglementărilor 
financiar-
contabile.Prevederile 
din Ghidul european de 
accesare a fondurilor 
structurale prevăd 
posibilitatea unor 
compensări cantitative. 
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fiind încheiate pe cel puţin un an de 
zile. 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Operatorul de transport si sistem 
asigura preluarea obligatorie si 
dispecerizarea cu prioritate a energiei 
produse din surse regenerabile, cu 
posibilitatea modificarii notificarilor 
in cursul zilei de operare, conform 
metodologiei stabilite de A.N.R.E. 
 

dispecerizarea cu prioritate a 
energiei electrice produse din surse 
regenerabile, pentru toţi 
producătorii de energie din surse 
regenerabile, indiferent de 
capacitate, pe baza unor criterii 
transparente şi nediscriminatorii, 
cu posibilitatea modificării 
notificărilor în cursul zilei de 
operare, conform metodologiei 
stabilite de ANRE, în termen de 90 
de zile de la intrarea in vigoare a 
prezentei legi astfel încât limitarea 
sau întreruperea producţiei de 
energie din surse regenerabile să 
fie aplicate numai în cazuri 
excepţionale, dacă acest fapt este 
necesar pentru stabilitatea si 
securitatea Sistemului Energetic 
Naţional.” 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
Dep. Dumitru Chiriţă-PSD 
Dep.Olosz Gergely-UDMR 
Dep.Antal Istvan-UDMR 
Dep.Derzsi Akos-UDMR 
Dep. Edler Andras-UDMR 
Raportorii 
 

 
Pentru evitarea 
abuzurilor din partea 
operatorilor, sunt 
necesare reglementări 
detaliate din partea 
autorităţii de 
reglementare în 
domeniu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20  
 
Art. 15 (1)Exportul de energie electrica 
produsa din surse regenerabile de 
energie poate fi însotit de garantiile de 
origine aferente numai: 
 
a)în conditiile stabilite de ANRE si 

28. Articolul 15 va avea următorul 
cuprins: 
Art.15- (1) In scopul realizarii 
obiectivului national privind energia 
electrica din surse regenerabile de 
energie: 
 
  a) Romania poate, prin acorduri 

25. Articolul 15 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
“Art.15- (1) În scopul realizării 
obiectivului naţional privind energia 
din surse regenerabile de energie: 
 
  a) Romania poate, prin acorduri 

 
 
 
Obiectivul national se 
refera la energie, nu la 
energia electrica 
 
Transpunerea unor 
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daca tintele nationale sunt îndeplinite; 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)daca furnizorul care exporta astfel de 
energie plateste operatorului de 
transport si sistem contravaloarea 
certificatelor verzi emise pentru energia 
care se exporta la pretul de închidere a 
pietei de certificate verzi din luna în 
care s-a realizat exportul; 
 
 
c)daca furnizorul prevazut la lit. b) 
notifica ANRE garantiile de origine 
utilizate în scopul anularii din registrul 
unic al garantiilor de origine. 
 
(2)Energia electrica produsa din surse 
regenerabile de energie exportata, 
însotita de garantiile de origine 
aferente, nu se ia în calcul la stabilirea 
îndeplinirii tintelor nationale. 
 

comune cu state membre ale Uniunii 
Europene: 
      i. prevedea si conveni asupra unor 
transferuri de cantitati de energie 
electrica din surse regenerabile cu un 
alt stat membru; 
     ii. coopera la realizarea unor 
proiecte comune referitoare la 
producerea de energie electrica din 
surse regenerabile de energie; 
     iii. sa-si armonizeze, in intregime 
sau partial, scheme nationale de 
promovare. 
 
   b) Romania poate, prin acorduri 
comune cu terte tari, coopera la 
realizarea unor proiecte referitoare la 
producerea de energie electrica din 
surse regenerabile de energie. 
 
 
 
(2) Acordurile de tipul celor stabilite 
la alin.(1) sunt incheiate pe unul sau 
mai multi ani si sunt notificate 
Comisiei Europene. 
 
 
 
 
(3) Normele privind modul de luare 
in considerare la stabilirea 
obiectivului national a rezultatelor 
acordurilor prevazute la alin (1) sunt 
emise de ministerele implicate, in 
termen de 60 de zile de la 
transpunerea in legislatia romaneasca 

comune cu state membre ale Uniunii 
Europene: 
      i. prevedea si conveni asupra 
unor transferuri de cantitati de 
energie electrica din surse 
regenerabile cu un alt stat membru; 
     ii. coopera la realizarea unor 
proiecte comune referitoare la 
producerea de energie electrica din 
surse regenerabile de energie; 
     iii. sa-si armonizeze, in intregime 
sau partial, scheme nationale de 
promovare. 
 
   b) Romania poate, prin acorduri 
comune cu terte tari, coopera la 
realizarea unor proiecte referitoare la 
producerea de energie electrica din 
surse regenerabile de energie. 
 
 
 
(2) Acordurile de tipul celor stabilite 
la alin.(1) sunt incheiate pe unul sau 
mai multi ani si sunt notificate 
Comisiei Europene de către 
ministerul de resort în termen de 
cel mult 3 luni de la încheierea 
fiecărui an în care sunt în vigoare .
 
(3) Normele privind modul de luare 
în considerare la stabilirea 
obiectivului national a rezultatelor 
acordurilor prevazute la alin (1) sunt 
emise de ministerele implicate, in 
termen de 60 de zile de la 
transpunerea în legislatia 

prevederi din Directiva 
2009/28/CE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizare necesară. 
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a legislatiei europene specifice, 
stabilite prin Directiva CE/28/2009 
privind promovarea utilizarii energiei 
din sursele regenerabile. 
 

romaneasca a legislaţiei europene 
specifice, stabilite prin Directiva 
CE/28/2009 privind promovarea 
utilizării energiei din sursele 
regenerabile”. 
Raportorii 
 

21 Art. 16 (1)Importul de energie electrica 
produsa din surse regenerabile de 
energie, însotita de garantiile de 
origine, se poate realiza dupa anul 2010 
daca importatorul transmite garantiile 
de origine la ANRE pentru 
înregistrarea în registrul unic al 
garantiilor de origine. 
 
(2)Energia electrica produsa din surse 
regenerabile de energie importata, 
însotita de garantiile de origine 
aferente, se ia în calcul la stabilirea 
tintelor nationale. 
 

29. Articolul 16 se abrogă. Nemodificat   

22   26. După Capitolul  VII se 
introduce un nou capitol, 
Capitolul  VII1 cu următorul 
cuprins: 

“Capitolul VII1 

PROIECTE COMUNE 
Art. 161 - (1) Cadrul de reglementare 
necesar cooperării cu alte state 
membre în cadrul tuturor tipurilor de 
proiecte comune referitoare la 
producerea de energie electrică, de 
încălzire sau de răcire din surse 
regenerabile de energie se 
elaboreaza de ministerul de resort, in 
colaborare cu autorităţile 

Transpunerea unor 
prevederi din Directiva 
2009/28/CE. 
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competente, si se aproba prin 
hotarare a Guvernului, in termen de 
90 de zile de la intrarea in vigoare a 
prezentei legi.Cooperarea respectivă 
poate implica operatori privaţi. 
 
(2) Ministerul de resort, pe baza 
datelor furnizate de autorităţile 
competente, informează Comisia 
Europeana cu privire la proporţia 
sau cantitatea de energie electrică, 
de încălzire sau de răcire din surse 
regenerabile de energie produsă în 
cadrul oricărui proiect comun de pe 
teritoriul Romaniei, care a devenit 
operaţional după 25 iunie 2009, sau 
de capacitatea crescută a unei 
instalaţii care a fost retehnologizată 
după data respectivă, care trebuie 
privită ca fiind inclusă în obiectivul 
naţional global al statului membru 
cu care s-a încheiat proiectul comun. 
 
(3) Notificarea menţionată la alin. 
(2):  
a) descrie instalaţia propusă in 
cadrul proiectului comun sau 
identifică instalaţia retehnologizată; 
b) specifică proporţia sau cantitatea 
de energie electrică, de încălzire sau 
răcire produsă de instalaţia 
respectivă care trebuie să fie luată în 
considerare în cadrul obiectivelor 
naţionale globale ale unui alt stat 
membru; 
c) identifică statul membru în 
favoarea căruia se realizează 
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notificarea; şi 
d) specifică perioada, în ani 
calendaristici întregi, în care energia 
electrică, încălzirea sau răcirea 
produsă de instalaţie din surse 
regenerabile de energie trebuie să fie 
considerată ca fiind inclusă în 
obiectivul naţional global al celuilalt 
stat membru. 
 
(4) Perioada specificată la alin. (3) 
lit. d) nu poate depăşi anul 2020. 
Durata unui proiect comun poate 
depăşi anul 2020. 
 
(5) O notificare efectuată în temeiul 
acestui articol nu poate fi modificată 
sau retrasă fără acordul statului 
membru identificat în conformitate 
cu alineatul (3) litera c).   
 
Art. 162 - (1) În cazul realizării de 
proiecte comune în conformitate cu 
art. 161 , în termen de trei luni de la 
sfârşitul fiecărui an din cadrul 
perioadei specificate la art. 161  alin. 
(3) lit.d), ministerul de resort 
transmite o scrisoare de notificare 
Comisiei Europene, în care 
precizează:  
a) cantitatea totală de energie 
electrică sau de încălzire sau răcire 
produsă în timpul anului din surse 
regenerabile de energie de către 
instalaţia care a făcut obiectul 
notificării; şi 
b) cantitatea de energie electrică sau 
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de încălzire sau răcire produsă în 
timpul anului din surse regenerabile 
de energie de către instalaţia 
respectivă şi care va fi luată în 
considerare pentru obiectivul 
naţional global al altui stat membru 
în conformitate cu condiţiile 
notificării. 
 
(2) Scrisoarea de notificare este 
transmisă atât statului membru în 
favoarea căruia a fost făcută 
notificarea cât şi Comisiei Europene. 
 
(3) Cantitatea de energie electrică 
sau de încălzire sau răcire din surse 
regenerabile de energie notificată în 
conformitate cu alin. (1) lit. b):  
a) se scade din cantitatea de energie 
electrică sau de încălzire sau răcire 
din surse regenerabile de energie 
care este luată în considerare în 
măsurarea conformităţii de către 
statul membru care transmite 
scrisoarea de notificare în temeiul 
alin. (1); şi 
b) se adaugă la cantitatea de energie 
electrică sau de încălzire sau răcire 
din surse regenerabile de energie 
care este luată în considerare în 
măsurarea conformităţii de către 
statul membru care primeşte 
scrisoarea de notificare în 
conformitate cu alin. (2). 
 
Art. 163 - Energia electrică din surse 
regenerabile de energie produsă într-
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o ţară terţă este luată în considerare 
în ceea ce priveşte obiectivele 
naţionale globale numai dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:  
 
a) energia electrică este consumată 
în interiorul Comunităţii, cerinţă 
care este considerată ca îndeplinită 
dacă: 
i. o cantitate de energie electrică 
echivalentă cu cantitatea de energie 
electrică luată în considerare a fost 
stabilită clar în cadrul procesului de 
alocare de capacitate pe 
interconexiuni de către toţi 
operatorii de transport şi sistem din 
ţara de origine, din ţara de destinaţie 
şi, dacă este relevant, din fiecare ţară 
terţă de tranzit; 
ii. o cantitate de energie electrică 
echivalentă cu cantitatea de energie 
electrică luată în considerare a fost 
stabilită clar în balanţa de energie 
programată de către operatorul de 
transport şi sistem din partea 
comunitară a interconexiunii; şi 
iii. capacitatea stabilită şi producţia 
de energie electrică din surse 
regenerabile de energie de către 
instalaţia menţionată la lit.b) se 
referă la aceeaşi perioadă de timp; 
 
b) energia electrică este produsă de o 
instalaţie nou construită care a 
devenit operaţională după 25 iunie 
2009 sau de o instalaţie 
retehnologizată a cărei capacitate a 
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fost crescută după respectiva dată, în 
cadrul unui proiect comun astfel 
cum se menţionează la lit. a); şi 
c) cantitatea de energie electrică 
produsă şi exportată nu a primit un 
alt sprijin din partea unei scheme de 
sprijin dintr-o ţară terţă decât 
ajutorul pentru investiţie acordat 
instalaţiei. 
 
Art. 164 - În sensul art. 161 alin. (2) 
şi al art.163 lit.b), unităţile de 
energie din surse regenerabile 
rezultate în urma creşterii capacităţii 
unei instalaţii se consideră ca fiind 
produse de o instalaţie separată care 
a fost dată în exploatare la data la 
care a avut loc creşterea capacităţii.” 
 

23  
 

______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

______ 

27. La articolul 17, după alin.(1) se 
introduce un nou alineat, alineatul 
(11) cu următorul cuprins: 
„(11) ANRE publică anual pe site-ul 
propriu, până la data de 30 martie, 
ponderea energiei electrice produse 
din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie electrică, cu 
excepţia energiei electrice produse 
în centrale hidroelectrice cu puteri 
instalate mai mari de 10 MW, pentru 
anul precedent.” 
Raportorii 

Conform atribuţiilor 
ANRE de informare şi 
transparenţă a 
informaţiilor pe care le 
deţine ca autoritate în 
domeniu.  

24 Art. 17- 
 
 
 

 28. La articolul 17, alineatul (3) şi 
litera a) a alineatului (4) se 
modifică şi vor avea urmatorul 
cuprins: 
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(3)Ministerul de resort întocmeste o 
data la 2 ani, începând cu luna 
octombrie 2009, raportul referitor la 
modul de realizare a tintelor nationale 
si masurile întreprinse pentru a facilita 
accesul la retea al energiei electrice 
produse din surse regenerabile de 
energie. 
 
(4)Raportul prevazut la alin. (3) 
detaliază: 
 
a)implementarea si functionarea 
sistemelor de sprijin si a altor masuri 
de promovare a energiei electrice din 
surse regenerabile, precum si modul de 
îndeplinire a masurilor stabilite în 
Planul national de actiune; 
 

 
“(3) Ministerul de resort întocmeşte 
o dată la 2 ani, începând cu luna 
octombrie 2010, raportul referitor la 
modul de realizare a ţintelor 
naţionale şi măsurile întreprinse 
pentru a facilita accesul la reţea al 
energiei electrice produse din surse 
regenerabile de energie, pe baza 
rapoartelor ANRE”. 
 
.................................................... 

 
“a) implementarea şi funcţionarea 
sistemului de promovare a energiei 
electrice din surse regenerabile, 
precum şi modul de îndeplinire a 
măsurilor stabilite în Planul naţional 
de acţiune;” 
 

 
Corelare cu data 
adoptării prezentei legi. 

25   29. Dupa articolul 17 se introduc 
trei noi articole, articolele 171 – 
173 , cu urmatorul cuprins: 
 
“Art 171 - (1) Ministerul de resort 
elaborează şi notifică Comisiei 
Europene până la data de 30 iunie 
2010, Planul naţional de acţiune în 
domeniul energiei regenerabile. 
(2) Planul naţional de acţiune în 
domeniul energiei regenerabile 
referit la alin.(1) stabileşte 
obiectivele naţionale privind 
ponderea energiei din surse 
regenerabile consumată în transport, 
energie electrică, încălzire şi răcire 
în anul 2020, ţinând seama de 

Transpunerea unor 
prevederi din Directiva 
2009/28/CE. 
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efectele măsurilor altor politici 
privind eficienţa energetică asupra 
consumului final de energie, şi 
măsurile care trebuie adoptate pentru 
atingerea respectivelor obiective 
naţionale globale, inclusiv 
cooperarea între autorităţile locale, 
regionale şi naţionale, transferurile 
statistice sau proiectele comune 
planificate, strategii naţionale de 
dezvoltare a resurselor de biomasă şi 
de mobilizare a unor noi surse de 
biomasă destinate diferitelor 
utilizări, precum şi măsurile care 
trebuie luate conform prezentei legi.  
 
Art 172 -În cazul în care ponderea 
de energie din surse regenerabile 
scade sub valoarea stabilită de 
traiectoria orientativă prevăzută la 
art. 41  într-o perioadă de doi ani,  
ministerul de resort elaborează şi 
notifică Comisiei Europene un Plan 
naţional de acţiune în domeniul 
energiei regenerabile modificat, 
până la data de 30 iunie a anului 
următor, Plan naţional prin care se 
stabilesc măsuri corespunzătoare şi 
proporţionale pentru a atinge într-un 
termen rezonabil valoarea stabilită în 
traiectoria orientativă. 
 
Art 173 - Ministerul de resort 
elaborează şi notifică Comisiei 
Europene înainte de data limită 
pentru elaborarea planului naţional 
de acţiune în domeniul energiei 
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regenerabile, un document 
previzional care indică:  
a) excesul estimat al producţiei sale 
de energie din surse regenerabile 
comparat cu obiectivul national, care 
ar putea fi transferat către alte state 
membre, în conformitate cu art. 161-
164 , precum şi potenţialul său 
estimat pentru proiecte comune, 
până în 2020; şi  
b) cererea sa estimată de energie din 
surse regenerabile care trebuie să fie 
satisfăcută altfel decât prin producţia 
internă până în 2020.” 
Raportorii 
 

26 CAPITOLUL IX 
Facilitati 

 
 

Art. 18 (1)În vederea stimularii 
investitiilor pentru productia de energie 
din surse regenerabile de energie pe 
teritoriul României, investitorii pot 
beneficia, în conditiile prezentei legi, 
de urmatoarele facilitati pentru 
proiectele strategice prevazute în 
documentele de politica energetica a 
României: 
a)garantarea a cel mult 50% din 
valoarea împrumuturilor pe termen 
mediu sau lung; 
b)asigurarea infrastructurii de transport 
si a utilitatilor necesare initierii si 
dezvoltarii investitiei; 
c)cai de acces si modificari ale 
infrastructurii existente, necesare 

 
 
 
30. La articolul 18, partea 
introductivă şi litera a) a 
alineatului (1) vor avea următorul 
cuprins: 
 
Art.18 (1) Autoritatile publice si 
locale elaboreaza masuri de 
promovare a surselor regenerabile de 
energie, cum ar fi: 
a) reducerea cu 50% a taxelor de 
eliberare a autorizatiilor/avizelor 
aferente implementarii proiectelor de 
investitii in domeniul surselor 
regenerabile de energie si eliberarea 
acestora, in regim de urgenta, fara 
costuri suplimentare. 

30. Capitolul IX – „Facilităţi” se 
abrogă. 
Raportorii 
 
Se elimină. 
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initierii si dezvoltarii proiectului de 
investitii; 
d)scutiri sau reduceri de impozite si 
taxe pentru profitul reinvestit, pentru o 
perioada de 3 ani de la punerea în 
functiune a investitiei; 
e)acordarea de contributii financiare de 
la bugetul de stat pentru locurile de 
munca nou-create. 
(2)Investitorii pot beneficia, în 
conditiile dreptului comun, de 
urmatoarele facilitati: 
a)scutiri sau reduceri de impozite si 
taxe pentru profitul reinvestit, pentru o 
perioada de 3 ani de la punerea în 
functiune a investitiei; 
b)acordarea de contributii financiare de 
la bugetul de stat pentru locurile de 
munca nou-create. 
 
Art. 19 - Conditiile si perioada pentru 
acordarea de facilitati privind 
promovarea surselor regenerabile de 
energie, prevazute la art. 18, sunt 
aprobate prin hotarâre a Guvernului, 
adoptata în termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 
 

27   31. Dupa Capitolul IX se 
introduce un nou capitol, 
Capitolul IX1   cu următorul 
cuprins:    

“Capitolul IX1 

Garanţii de origine pentru energia 
electrică, încălzirea şi răcirea 

produse din surse regenerabile de 
energie 

Transpunerea unor 
prevederi din Directiva 
2009/28/CE. 
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Art.191 - (1) În scopul de a dovedi 
consumatorilor finali ponderea sau 
cantitatea de energie din surse 
regenerabile în cadrul mixului de 
energie al unui furnizor, se stabileşte 
sistemul garanţiilor de origine a 
producţiei de energie surse 
regenerabile, în conformitate cu 
criterii obiective, transparente şi 
nediscriminatorii. 
 
(2) ANRE elaborează Regulamentul 
de emitere şi urmărire a garanţiilor 
de origine, care se aprobă prin 
hotărâre a guvernului în termen de 3 
luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi.” 
 
Raportorii 
 

28  
 
Art. 20 (1)Producatorii de energie 
electrica din surse regenerabile de 
energie au acces prioritar la reteaua de 
transport/distributie a energiei electrice, 
în masura în care nu este afectata 
siguranta Sistemului Energetic 
National. 
 
(2)Operatorii de retea vor elabora, în 
termen de 90 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, norme privind 
suportarea, separat si în comun, a 
costurilor adaptarilor tehnice, 
racordarilor la retea si consolidarilor 

 
 
 
 
 
 
 
31. La articolul 20, alineatele (2) şi 
(3) vor avea următorul cuprins: 
„(2) Operatorii de retea vor elabora, 
in termen de 90 de zile de la intrarea 
in vigoare a prezentei legi, o 
metodologie comuna privind 
suportarea, separat si in comun, a 
costurilor de intarire a retelei, 
necesare pentru racordarea la retea a 

32. Articolul 20 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“ Art. 20 - (1) Producatorii de 
energie electrică din surse 
regenerabile de energie au acces 
prioritar la reţeaua de 
transport/distribuţie a energiei 
electrice, în măsura în care nu este 
afectată siguranţa Sistemului 
Energetic Naţional. 
 
(2) Operatorii de reţea pun la 
dispoziţia oricărui nou producător de 
energie din surse regenerabile care 
doreşte sa se conecteze la sistem 
informaţiile necesare complete, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru eficientizarea 
procesului de obţinere a 
avizelor necesare, astfel 
încât orice investitor să-
şi poată estima 
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retelei, necesare pentru racordarea la 
retea a producatorilor de energie 
electrica din surse regenerabile. 
 
(3)Normele prevazute la alin. (2) se 
revizuiesc periodic, la solicitarea 
ministerului de resort. 
 
(4)Suportarea în comun a costurilor 
prevazute la alin. (2) se aplica prin 
intermediul unui mecanism bazat pe 
criterii obiective, transparente si 
nediscriminatorii, având în vedere 
beneficiile rezultate din racordarea 
producatorilor de energie electrica din 
surse regenerabile de energie, precum 
si ale operatorilor de retea. 
 
(5)Operatorii de retea vor pune la 
dispozitia oricarui nou producator de 
energie electrica din surse regenerabile 
care doreste racordarea la retea o 
estimare detaliata a costurilor legate de 
racordare. 
 

producatorilor de energie electrica 
din surse regenerabile. 
 
 
(3) Metodologia prevazuta la alin (2) 
se supune aprobarii A.N.R.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inclusiv:  
a) o estimare cuprinzătoare şi 
detaliată a costurilor legate de 
racordare; 
b) un termen rezonabil şi precis 
pentru primirea şi analizarea cererii 
de racordare la reţeaua electrică; 
c) un calendar orientativ rezonabil 
pentru orice racordare propusă la 
reţeaua electrică. 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
 
 

cheltuielile şi durata 
necesară realizătii 
proiectului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29  
 
Art. 21 Persoanele fizice care utilizeaza 
surse regenerabile pentru producerea a 
minimum 20% din consumul propriu 
de energie electrica au dreptul la 
deducerea din venitul anual global a 
unei sume de pâna la 50% din valoarea 
echipamentelor si instalatiilor 
achizitionate în scopul producerii de 
energie electrica din surse regenerabile, 
în functie de venitul lunar. Conditiile 

32. Articolul 21 va avea următorul 
cuprins: 
Art.21 - Persoanele fizice care 
utilizează surse regenerabile pentru 
producerea a minimum 20% din 
consumul propriu de energie electrică 
au dreptul la deducerea din impozitul 
pe venitul anual global a unei sume 
de până la 50% din valoarea 
echipamentelor şi instalaţiilor 
achiziţionate în scopul producerii de 
energie electrică din surse 

33. Articolul 21 se abrogă. 
 
Raportorii 
 

Măsurile respective 
trebuie să facă obiectul 
legislaţiei în domeniul 
fiscal, inclusiv al 
notificării către Comisia 
Europeană, ceea ce ar 
întârzia punerea în 
aplicare a prezentei legi. 
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privind cuantumul dreptului de 
deducere se aproba prin hotarâre a 
Guvernului în termen de 90 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
 

regenerabile. Condiţiile privind 
cuantumul dreptului de deducere se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului în 
termen de 90 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 
 
 

30  
 
Art. 22 (1)ANRE adapteaza cadrul de 
reglementare privind aplicarea 
sistemului de promovare a energiei 
electrice produse din surse regenerabile 
de energie, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi, în termen de 
90 de zile de la data publicarii acesteia 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
(2)În termen de 90 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, ANRE 
elaboreaza Regulamentul de calificare 
a producatorilor de energie electrica din 
surse regenerabile de energie pentru 
aplicarea schemei de sustinere. 
 

 
 

  ________ 

34. Articolul 22 se modifica si va 
avea urmatorul cuprins: 
“Art. 22 - (1) ANRE adaptează 
cadrul de reglementare necesar 
punerii in aplicare a prezentei legi în 
termen de 60 zile de la de la intrarea 
acesteia in vigoare. 
 
(2) ANRE elaborează Regulamentul 
de calificare a producătorilor de 
energie electrică din surse 
regenerabile de energie pentru 
aplicarea sistemului de promovare, 
aprobat prin Ordin al Preşedintelui 
ANRE, în termen de 60 de zile de la 
intrarea in vigoare a prezentei legi.” 
 
Raportorii 

 
Precizarea unor termene 
rezonabile pentru 
elaborarea cadrului 
legislativ secundar. 

31  
 
Art. 23 (1)În cazul în care în termen de 
2 ani consecutivi nu se atinge nivelul 
ţintelor obligatorii anuale, Guvernul va 
lua masuri de stimulare a investitiilor în 
vederea respectarii dispozitiilor 
prezentei legi. 
 
(2)Prevederile legislative adoptate de 
Uniunea Europeana după intrarea în 

 
 
 

_______ 

35. Articolul 23 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“  Art.23- În cazul în care în termen 
de 2 ani consecutivi nu se atinge 
nivelul cotelor anuale obligatorii de 
energie electrică produsă din surse 
regenerabile care beneficiază de 
sistemul de promovare, Guvernul 
va lua măsuri de stimulare a 
investiţiilor în vederea respectării 
dispoziţiilor prezentei legi.” 

 
 
Claritatea exprimării, în 
corelare cu 
amendamentele 
anterioare. 
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vigoare a prezentei legi vor fi transpuse 
în legislaţia naţională prin lege. 
 

 
Raportorii 
 

32   36. După articolul 23 se introduce 
un nou articol, articolul 24 cu 
următorul cuprins: 
 
“Art.24 – (1) Cadrul de reglementare 
privind promovarea utilizării 
biocarburanţilor şi biolichidelor, 
precum şi modul în care utilizarea 
acestora este considerată la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite 
prin prezenta lege se elaborează de 
ministerul de resort şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, în termen de 
90 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
 
(2) Cadrul de reglementare privind 
preluarea certificatelor verzi în exces 
şi transferurile statistice de energie 
electrică din surse regenerabile, 
prevăzute la art.15 alin.(1) lit.a) se 
elaborează de ministerul de resort şi 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, în termen de 90 de zile 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi.” 
 

 
 
 
Transpunerea unor 
prevederi din Directiva 
2009/28/CE care nu se 
regăsesc în prezenta lege 
trebuie să fie 
reglementate de Guvern. 
 

33 ANEXA 
Valoarea cotelor anuale obligatorii 
pentru 2008 - 2020 

Anul Cota anuală 
Obligatorie (%) 

 ANEXA la prezenta lege se abrogă. Corelare cu prevederile 
pct. 14 în care se prevăd 
cotele anuale obligatorii. 
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2008 5,26 

2009 6,28 

2010 8,30 

2011 8,30 

2012 8,30 

2013 9,0 

2014 10,0 

2015 10,8 

1016 12,0 

2017 13,2 

2018 14,4 

2019 15,6 

2020 16,8  
34  Art.II – Legea nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.743 din 3 noiembrie 
2008, cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta 
lege se va republica, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 

Nemodificat  

35   Prezenta lege transpune art. 1, art. 2, 
art. 3, art. 4, art.5 alin (1), art.6-10, 
art.12, art.15 alin (1) si art. 16 
alin.(2)–(6) din Directiva 
nr.2009/28/CE privind promovarea 
utilizarii energiei din surse 
regenerabile, de modificare si 
ulterior de abrogare a Directivelor 
2001/77/CE si 2003/30/CE, 
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publicata in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr.L140 din 5 
iunie 2009. Celelalte prevederi ale 
Directivei menţionate care nu sunt 
transpuse prin prezenta lege se vor 
transpune prin hotarâri ale 
Guvernului subsecvente.” 
 

 
 
 
RAPORTORI 

Dep. Iulian Iancu – PSD+PC   Dep. George Ionescu – PD-L 
Dep. Doru Leşe – PD-L  Dep. Cristian Petrescu – PD-L 
Dep. Dumitru Chiriţă - PSD+PC Dep. Cristian Burlacu – PD-L 
Dep. Mircea Toader – PD-L  Dep. Lucian Bode – PD-L 
Dep. Alin Trăşculescu – PD-L Dep. Mircea Marin – PD-L 
Dep. Nicuşor Păduraru – PD-L Dep. Olosz Gergely - UDMR 
Dep. Clement Negruţ – PD-L  Dep. Istvan Antal - UDMR 

 
 
 
 
 

                                               PREŞEDINTE,                                                           SECRETAR, 
                                                 Iulian Iancu                                                              Mircea Marin 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
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