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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Tel: 021.316.03.43.     Fax: 021.315.34.01.       E-mail: cp03@cdep.ro 
 

Bucureşti, 9.06.2020 
Nr.4c-3/73/2020 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 

Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect 
de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei 

scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele 
expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze 

cu efect de seră în preţul energiei electrice 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 și art. 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii, a fost sesizată pentru aviz în procedură de 
urgenţă cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.81/2019 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, 
de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la 
nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc important de 
relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei 
electrice, transmis  cu adresa nr. PLx 76/2.03.2020 şi înregistrat la comisie cu nr. 4c-3/73/2020. 

Avizul comisiei urmează să fie transmis Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic, care sunt sesizate în fond.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011, 
precum şi instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din 
sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului 
costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice. Ajutorul este plătit 
beneficiarilor în anul în care sunt suportate costurile sau în anul următor celui în care sunt 
suportate costurile. Valoarea ajutorului care poate fi acordat este calculată pe baza unei formule 
care ţine seama de nivelul producţiei de referinţă a instalaţiei sau de nivelul consumului de 
energie electrică de referinţă al instalaţiei, precum şi de factorul de emisie CO2 pentru energia 
electrică furnizată de instalaţiile de ardere care utilizează drept combustibil cărbunele, din 
diferite zone geografice ale Uniunii Europene. Intensitatea ajutorului de stat acordat va fi 80% 
pentru costurile suportate în anul 2018 şi 75% pentru costurile suportate în anii 2019 şi 2020. 
Schema de ajutor de stat va avea un buget total de 331 milioane euro. În ultimii trei ani România 
a obţinut 1.687.084.380 euro  din  vânzarea  de  certificate  de  emisii  de  gaze  cu  efect  de seră  

simona.tirzioru
Original



2 
 

aferente instalaţiilor. Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat în temeiul acestei 
scheme este de aproximativ 170, iar autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor 
de stat este Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. 

Senatul în calitate de primă cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în forma 
inițială, în condițiile art. 115 alin.(5) teza a III-a din Constituția Romîniei. 

Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 1032/23 decembrie 2019 a avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa on-line a comisiei din data de 
9.06.2020. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 22 de membri ai 
comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 
privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României 
la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare 
ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, cu 
amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte din prezentul raport.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinut, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

IULIAN IANCU 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Cumpătă Lucian, 
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ANEXA 
 

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

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele 

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

 
Nr. 
Crt. 

Text act de bază Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2019 

Text Senat 
 

Amendamente 
admise/autor 

Motivația 

1.  
 
 
 
 
a) 29% din suma brută se 
virează de către gestionarul 
contului la bugetul de stat, într-
un cont distinct, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data 
schimbului valutar; 
................ 
c) 71 % din suma brută se face 
venit la Fondul pentru mediu, 
se reţine în contul de disponibil 
deschis pe numele Ministerului 
Finanţelor Publice la Trezoreria 
operativă centrală şi se virează 
de către gestionarul contului, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
solicitarea Administraţiei 
Fondului pentru Mediu, în 
limita creditelor bugetare 
aprobate prin bugetul de 

 
 
 
 
 
a) 29% din suma brută se 
virează de către gestionarul 
contului la bugetul de stat, într-
un cont distinct, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data 
schimbului valutar; 
................ 
c) 15% din suma brută se face 
venit la Ministerul Economiei, 
Energiei şi Mediului de 
Afaceri, se reţine în contul de 
disponibil deschis pe numele 
Ministerului Finanţelor Publice 
la Trezoreria operativă centrală 
şi se virează de către gestionarul 
contului, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la solicitarea 
Ministerului Economiei, 
Energiei şi Mediului de 

 
 
 
 
 

----- 

1. La articolul I punctul 3, 
literele a) și c) ale aliniatului 
(1) al articolului 10, se 
modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
„a) 15% din suma brută se 
virează de către gestionarul 
contului la bugetul de stat, într-
un cont distinct, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data 
schimbului valutar; 
........... 
c) 29% din suma brută se face 
venit la Ministerul Economiei, 
Energiei şi Mediului de 
Afaceri, se reţine în contul de 
disponibil deschis pe numele 
Ministerului Finanţelor Publice 
la Trezoreria operativă centrală 
şi se virează de către gestionarul 
contului, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la solicitarea 
Ministerului Economiei, 
Energiei şi Mediului de 

- S-a diminuat 
suma alocată 
Bugetului de 
Stat în 
favoarea 
creșterii cotei 
în vederea 
implementării 
de măsuri 
financiare în 
favoarea 
sectoarelor sau 
a 
subsectoarelor 
care sunt 
expuse unor 
riscuri 
semnificative 
de relocare a 
emisiilor de 
dioxid de 
carbon 
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venituri şi cheltuieli al 
Fondului pentru mediu şi 
Administraţiei Fondului 
pentru Mediu, în vederea 
finanţării proiectelor 
prevăzute la alin. (11), într-un 
cont distinct de venituri al 
Fondului pentru mediu, 
deschis la Trezoreria Statului 
Sector 6 pe numele 
Administraţiei Fondului 
pentru Mediu. 

Afaceri, într-un cont distinct 
de venituri ale bugetului de 
stat, deschis pe numele 
acestuia, la Activitatea de 
Trezorerie şi Contabilitate 
Publică a Municipiului 
Bucureşti, în vederea 
implementării de măsuri 
financiare în favoarea 
sectoarelor sau a 
subsectoarelor care sunt 
expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon 
din cauza costurilor indirecte 
semnificative care sunt 
suportate efectiv de pe urma 
costurilor emisiilor de gaze cu 
efect de seră transferate în 
preţul energiei electrice cu 
condiţia ca astfel de măsuri 
financiare să fie în 
conformitate cu normele 
privind ajutorul de stat, dar 
nu mai mult de 331 milioane 
de euro;” 

Afaceri, într-un cont distinct 
de venituri ale bugetului de 
stat, deschis pe numele 
acestuia, la Activitatea de 
Trezorerie şi Contabilitate 
Publică a Municipiului 
Bucureşti, în vederea 
implementării de măsuri 
financiare în favoarea 
sectoarelor sau a 
subsectoarelor care sunt 
expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon 
din cauza costurilor indirecte 
semnificative care sunt 
suportate efectiv de pe urma 
costurilor emisiilor de gaze cu 
efect de seră transferate în 
preţul energiei electrice cu 
condiţia ca astfel de măsuri 
financiare să fie în 
conformitate cu normele 
privind ajutorul de stat, dar 
nu mai mult de 331 milioane 
de euro;” 
 
Autor: Comisia pentru industrii 

și servicii 
 
 


