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Comisia pentru buget, flnante, activitate bancara piata de capital
Nr. XXII/20/11.02.2020
Comisia economica, industrii si servicii
Nr. XX/34/11.02.2020

RAPORT COMUN

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.81/2019 pentru modificarea §i completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional $i autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a senate la licitatie certificatele 
de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, 

precum $i pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea 
intreprinderilor din sectoarele $i sub-sectoarele expuse unui rise important de 
relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in

pretul energiei electrice

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finante, activitate bancara $i piata de 

capital si Comisia economica, industrii si servicii prin adresa nr. J.i9/i()2d, au fost sesizate 

de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.81/2019 pentru modificarea ji completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional ^i autorizarea Guvernului, prin 

Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect 
de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, precum ^i pentru instituirea unei 
scheme de ajutor de stat privind sprijinirea intreprinderilor din sectoarele ^i sub-sectoarele 

expuse unui rise important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze 

cu efect de sera in pretul energiei electrice, inijiat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea ^i completarea Ordonanfei de 

urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional §i autorizarea
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Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de 

gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobata prin Legea 

nr.163/2012, cu modificarile completarile ulterioare, precum §i instituirea unei scheme de 

ajutor de stat privind sprijinirea mtreprinderilor din sectoarele §i sub-sectoarele expuse unui 
rise important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera m 

pretul energiei electrice.

Ajutorul este platit beneficiarilor m anul m care sunt suportate costurile sau m anul urmator 

celui m care sunt suportate costurile.

Valoarea ajutorului care poate fi acordat este calculat pe baza unei formule care tine seama 

de nivelul productiei de referinta a instalatiei sau de nivelul consumului de energie electrica de 

referinta al instalatiei, precum §i de factorul de emisie CO2 pentru energia electria furnizata de 

instalatiile de ardere care utilizeaza drept combustibil carbunele, din diferite zone geografice ale 

Uniunii Europene. Intensitatea ajutorului de stat acordat va fi 80% pentru costurile suportate m 

anul 2018 si 75% pentru costurile suportate in anii 2019 si 2020.

Schema de ajutor de stat va avea un buget total de 331 milioane euro. In ultimii trei ani 
Romania a obtinut 1.687.084.380 Euro din vanzarea de certificate de emisii de gaze cu efect de 

sera aferente instalatiilor. Numarul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat m temeiul 
acestei scheme este de aproximativ 170, iar autoritatea responsabila cu administrarea scheme! 

de ajutor de stat este Ministerul Economiei, Energiei §i Mediului de Afaceri.

Consiliul Legislativ a transmis aviz favorabil, cu observatii si propuneri.
Comisia pentru energie, infrastructure energetica §i resurse minerale a transmis 

aviz favorabil.
Comisia pentru mediu a transmis aviz negativ.
La dezbaterea proiectului de lege au participat, m conformitate cu prevederile art. 63 din 

Regulamentul Senatului, republican cu modificarile §i completarile ulterioare, Niculae Havrilet - 

secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei §i Mediului de Afaceri.
Membrii comisiilor au analizat proiectul de lege, avizele primite §i au hotarat cu 

majoritate de voturi (18 „pentru" si 1 abtinere] sa adopte raport comun de admitere. Comisia 

pentru buget, finante, activitate bancara §i piata de capital si Comisia economica, industrii si 
servicii supun spre dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul comun de admitere si 
proiectul de lege.
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In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2] din Constitutia 

Romaniei, republicata.
Potrivit prevederilor art.75 alin.(l] din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale art.92 

alin. (7), pct.1 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare,
Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edinte,

Senator Viorel AR\ Senator
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Secretar, Secretar,

Senator Silva Monica DINICASenator Romulm BULmCI
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