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AVIZ 
 
asupra Proiectului de Lege privind 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. 95din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a fost sesizată, spre dezbatere 
şiavizare,cuProiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie,       
trimis cu  adresa  nr. PL x 320 din 1 septembrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/648 din 6 
septembrie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţiloreste Cameră decizională. 

Senatul a adoptatproiectul de lege la data de 30 iunie 2021. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr. 401 din 4 

iunie 2021. 
Consiliul Economic și Social  a avizat favorabil inițiativa legislativă, prin avizul nr. 

4033 din 19 iunie 2021. 
Consiliul Concurenței  a avizat favorabil inițiativa legislativă, printr-un punct de 

vedere cu nr. 224 din 22 iunie 2021.  
Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 
data de 16 septembrie2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.220/2008, în sensul introducerii, în regim de urgenţă, a prevederilor care să reglementeze 
faptul că, la înstrăinarea unei centrale electrice acreditate, transferul de certificate verzi 
aflate în contul producătorului de E-SRE care deţine centrala electrică, să nu fie considerat 
tranzacţie comercială, astfel încât regula tranzacţionării certificatului verde o singură dată, 
între producatorul E-SRE, în calitate de vânzător şi furnizorul de energie electrică, în 
calitate de cumpărător, să fie respectată. În concret, în situaţia neclarificării regimului 
juridic al certificatelor verzi în astfel de tranzacţii, există riscul blocării tranzacţiilor 
demarate deja, cu impact asupra funcţionării acestor centrale electrice şi, implicit, a 
întregului sistem electroenergetic în ansamblul său. Totodată, se urmăreşte crearea unui 
cadru legal pentru punerea în aplicare a unor sentinţejudecătoreşti privind scutirea de la 
plata certificatelor verzi de către consumatorii exceptaţi, până la concurenţa sumelor de bani 
prevăzute de aceste hotărâri judecătoreşti, în scopul permiterii ANRE să realizeze 
mecanismele subsecvente de punere în aplicare a acelor sentinţe. 

La dezbateri, membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive,avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic și Social și 
punctul de vedere al Consiliului Concurenței. 
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În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie. 

În raport de obiectul şiconţinutul reglementării, proiectul de lege face partedin 
categoria legilor ordinare.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
 

Mihai Alexandru Badea                      Ladányi László-Zsolt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 


