
PARLAMENTUL ROMANIEI

Comisia pentru energie,
infrastructura energetica si resurse minerale
Nr. XXI/149/16.09.2020

AVIZ
la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr.155/2020 

privind unele masuri pentru elaborarea Planului National de Relansare ^i 
Rezilienfa necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 

nerambursabile in cadrul Mecanismului de Redresare ^1 Rezilienta

Comisia pentru energie, infrastructura energetica §i resurse minerale, prin adresa 

L592/2020 a fost sesizata pentru dezbaterea si avizarea proiectului de lege pentru aprobarea 

Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea 

Planului National de Relansare ^i Rezilienfa necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de Redresare ^i 
Rezilienfa, ini^iat de Guvemul Romaniei.

In §edinla din data de 16 septembrie 2020, desfasurata prin mijloace electronice, 
membrii Comisiei pentru energie, infrastructura energetica si resurse minerale au analizat
proiectul de lege §i au hotarat, cu unanimitatea voturilor senatorilor prezen^i, sa adopte aviz

ament admis care se regaseste in anexa la aviz.favorabil cu un

I- Secretar,
Senator Senator Miron Alexandra Smarandache
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Domnului senator Viorel Areas

Presedintele Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piatd de capital
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Comisia pentru energie, infrastructura energetica si resurse minerale Anexa la Aviz Nr.XXI/149/16.09.2020

AMEND AMENT ADMIS

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului National 
de Relansare si Rezilienfa necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul

Mecanismului de Redresare §i Rezilienta (L 592/2020)

Nr. ObservatiiText proiect de lege Amendamente admise
crt.

1. Amendament propus de membrii 
comisiei si adoptat cu unanimitate de 
voturi.

Art. 2. -
(1) Pentru elaborarea documentatiilor tehnico- 
economice cu finantare din bugetul de stat, prin 
ordonator principal de credite Ministerul Fondurilor 
Europene, cu suplimentarea creditelor de angajament §i 
a creditelor bugetare, conform prevederilor legale, 
respectiv din bugetul fondurilor externe nerambursabile, 
se aloca fonduri pentru pregatirea urmatoarelor categorii 
de proiecte din PNRR:

Prin amendament se propune 
includerea proiectelor de investitii in 
energie din surse regenerabile si de 
eficienta energetica printre proiectele 
prevazute in PNRR, acestea fiind 
cuprinse printre obiectivele de 
investitii din Planul National Integral 
Energie si Schimbari Climatice 2021 
- 2030 si considerand ca pot avea o 
contribute importanta in redresarea 
economica la nivel national.

b) proiecte de infrastructura pentru mobilitate urbana, 
regenerare urbana, energie regenerabila si eficienta 
energetica, turism §i cultura, ecologizare platforme 
industriale,
termica/modemizare cladiri publice, inclusiv cladiri 
pentru spa^ii de lucru, tehnice, cazare §i desfa§urarea 
activitatilor institutionale, in vederea scaderii 
emisiilor de carbon, investitii in infrastructura 
educationala §i dotarea cu echipamente de laborator 
pentru toate formele de invatamant, inclusiv 
invalamantul profesional si tehnic, invalamantul dual

b) proiecte de infrastructura pentru mobilitate urbana, 
regenerare urbana, turism §i cultura, ecologizare 
platforme industriale, construire/reabilitare/modemizare 
cladiri publice, inclusiv cladiri pentru spatii de lucru, 
tehnice, cazare §i desfa§urarea activitatilor institutionale, 
in vederea scaderii emisiilor de carbon, investitii in 
infrastructura educajionala §i dotarea cu echipamente de 
laborator pentru toate formele de invat&nant, inclusiv 
invatamantui profesional si tehnic, invatamantui dual §i 
colegii centenare, invatamantui universitar, investitii in

construire/reabilitare/reabilitare

Investitiile in energie regenerabila 
sunt prev^ute de catre autoritatile 
europene drept un pilon esential al 
planului european de redresare 
economica, prin instrumentele sale, 
Next Generation EU §i Cadrul
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Financier Multianual (MFF).campusuri, reabilitare/modemizare/extindere cladiri 
existente §i cladiri noi, reabilitare/modemizare/extindere 
sisteme centralizate de producere §i distribu^ie a energiei 
termice necesare popula^iei, in valoare de maximum 
450.000 mii lei. Beneficiarii finali ai finanlarii sunt 
institutii de inval^ant superior de stat §i autorita^i 
publice locale din mimicipii re§edin^a de judel, 
municipii §i ora§e. Pentru proiectele de 
construire/reabilitare/modemizare cladiri publice, in 
vederea scaderii emisiilor de carbon, in categoria de 
beneficiari finali ai finan^^ii se includ §i autoritalile 
publice centrale. Pentru proiectele din domeniul 
turismului, in categoria de beneficiari finali ai finantMi 
se include §i Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA. 
Mecanismul de alocare a fondurilor, incheiere a 
contractelor de finantare, monitorizare proiecte, 
raportare, precum §i orice alte masuri este cel prev^ut 
de Ordonanfa de urgenta a Guvemului nr. 
88/2020 privind instituirea unor masuri, precum §i 
acordarea unui sprijin financiar pentru pregatirea 
portofoiiului de proiecte in domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 
2021-2027, destinat finan^arii prin Programul 
operational Asistenta tehnica 2014-2020 (POAT 2014- 
2020) §i Programul operational Infrastructura mare 
2014-2020 (POIM). Bugetul total de 450.000 mii lei se 
repartizeaza pe regiuni de dezvoltare ale Romaniei dupa 
cum urmeaza: 12,5% pentru Regiunea Bucure§ti-Ilfov, 
ca regiune mai dezvoltata, respectiv 87,5% pentru 
celelalte 7 regiuni mai putin dezvoltate, pe baza 
criteriilor de repartizare a sumelor intre regiuni utilizate

§i colegii centenare, 
investitii
reabilitare/modemizare/extindere cladiri existente §i 
cladiri noi, reabilitare/modemizare/extindere sisteme 
centralizate de producere §i distributie a energiei 
termice necesare populatiei, in valoare de maximum 
450.000 mii lei. Beneficiarii finali ai finantarii sunt 
institutii de invat^ant superior de stat si autoritati 
publice locale din municipii resedima de judet, 
municipii §i ora§e. Pentru proiectele de 
construire/reabilitare/reabilitare 
termica/modemizare cladiri publice, in vederea 
scaderii emisiilor de carbon, in categoria de 
beneficiari finali ai finantarii se includ §i autoritafile 
publice centrale. Pentru proiectele din domeniul 
turismului, in categoria de beneficiari finali ai 
finantarii se include §i Regia Nationala a Padurilor - 
ROMSILVA. Mecanismul de alocare a fondurilor, 
incheiere a contractelor de finantare, monitorizare 
proiecte, raportare, precum si orice alte masuri este 
cel prevazut de Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 88/2020 privind instituirea unor 
masuri, precum si acordarea unui sprijin financiar 
pentm pregatirea portofoiiului de proiecte in domenii 
strategice considerate prioritare pentm perioada de 
programare 2021-2027, destinat finantarii prin 
Programul operational Asistenta tehnica 2014-2020 
(POAT 2020) §i Programul operational Infrastructura 
mare 2014-2020 (POIM). Bugetul total de 450.000 
mii lei se repartizeaza pe regiuni de dezvoltare ale 
Romaniei dupa cum urmeaza: 12,5% pentm

invatamantul universitar,
in campusun.
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la repartizarea sumelor prin Programul operational 
regional 2014-2020, respectiv populatie §i suprafa^a, 
respect^du-se procentele de alocare astfel cum acestea 
au rezultat din aplicarea acestor criterii. Procedura de 
finanfare a documenta^iilor tehnico-economice este 
prevazuta de art. 8:

Regiunea Bucure§ti-Ilfov, ca regiune mai dezvoltata, 
respectiv 87,5% pentru celelalte 7 regiuni mai putin 
dezvoltate, pe baza criteriilor de repartizare a sumelor 
intre regiuni utilizate la repartizarea sumelor prin 
Programul operational regional 2014-2020, respectiv 
populatie §i suprafata, respectandu-se procentele de 
alocare astfel cum acestea au rezultat din aplicarea 
acestor criterii. Procedura de finan^are a 
documenta|iilor tehnico-economice este prevazuta 
de art. 8:
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