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

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi a altor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articolul I
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 577 din 13 
august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:

1. Alineatul (3^3) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprinşi

“(3^3) Prin excepţie de la perioadele prevăzute la alin. (2) se conferă dreptul producătorului 
acreditat sau producătorului căruia i se modifică, retrage sau îi expiră după caz, acreditarea 
şi/sau licenţa, inclusiv pentru situaţia închirierii/înstrăinării, după caz, prin orice operaţiune 
permisă de legislaţia în vigoare, a uneia sau mai multor centrale electrice acreditate:

a) să obţină certificatele verzi amânate de la tranzacţionare conform prevederilor art. 6, alin. 
(2^1) şi (2^5), inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare/expirarea 
licenţei sau după modificarea, retragerea acreditării pentru una sau mai multe centrale acreditate;
Şl

b) să tranzacţioneze, inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de 
acreditare/expirarea licenţei sau după modificarea, retragerea acreditării pentru una sau mai 
multe centrale acreditate, până la data de 31 martie 2032, certificatele verzi emise pentru 
producţia proprie realizată în perioada de valabilitate a deciziei de acreditare.”
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3. După litera b) a alineatului (6) al articolului 6 se introduce o nouă literă, litera c), care va 
avea următorul cuprins:

„c) elaborează cadrul de reglementare pentru recuperarea certificatelor verzi emise necuvenit 
inclusiv a numărului de certificate verzi echivalent dobânzii de recuperare.”

4. La articolul 10, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele şi (5^2), 
care vor avea următorul cuprins:

“(5^1) Certificatele verzi aflate în cont, precum şi certificatele verzi amânate de la 
tranzacţionare conform prevederilor art. 6, alin. (2^1) şi (2^5) ale producătorului de energie 
electrică din surse regenerabile care închiriază/înstrăinează, prin orice procedură permisă de 
legislaţia în vigoare, o centrală electrică acreditată se pot transfera producătorului care preia 
centrala electrică respectivă, fără a fi considerată tranzacţie comercială în sensul alin. (5), cu 
condiţia ca certificatele verzi astfel transferate să fie emise pentru energia electrică produsă şi 
livrată din centrala electrică care face obiectul închirierii/înstrăinării.

(5^2) Certificatele verzi transferate în condiţiile alin. (5^1) pot face obiectul tranzacţionării şi 
dobândesc valoare în momentul tranzacţionării lor de către producătorul care preia centrala 
electrică ce face obiectul închirierii/înstrăinării, în conformitate cu alin. (5)”.

Art. II. (1) în situaţia în care o instanţă judecătorească dispune printr-o hotărâre definitivă 
recuperarea de către un operator a unor sume de bani aferente unor certificate verzi pe care le-a 
achiziţionat într-o perioadă anterioară, ANRE stabileşte prin reglementări proprii, modul de 
recuperare a sumelor de bani aferente certificatelor verzi pentru operatorul economic în cauză, 
pe baza cotei individuale de achiziţie de certificate verzi, până la recuperarea sumelor prevăzute 
în hotărârea instanţei judecătoreşti.
(2) Cota obligatorie individuală de achiziţie de certificate verzi prevăzută la alin. (1) stabilită 
conform reglementărilor ANRE reprezintă cota de achiziţie de certificate verzi impusă 
operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi, pentru o perioadă 
determinată, pentru energia electrică estimată a fi facturată, respectiv furnizată, după caz, unui 
operator economic beneficiar al unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care i se acordă 
dreptul de a recupera o sumă de bani aferentă unor certificate verzi achiziţionate într-o perioadă 
anterioară.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii economici care deţin hotărâri definitive 
ale instanţelor judecătoreşti existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, ANRE stabileşte 
modul de recuperare a sumelor de bani aferente certificatelor verzi pe care aceştia le-au 
achiziţionat într-o perioadă anterioară, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi.
(4) Eventualele plăţi efectuate de ANRE în contul operatorilor economici beneficiari al unor 
hotărâri judecătoreşti, ca urmare a punerii în aplicare a acestora, se rambursează lunar la ANRE 
de către aceşti operatori economici şi nu pot depăşi valoarea reducerii lunare a cheltuielilor cu 
certificatele verzi realizate de aceştia, conform reglementărilor ANRE.

Art. III în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ANRE elaborează 
cadrul de reglementare aferent în concordanţă cu prevederile Legii nr. 220/2008, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin 
prezenta lege.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art 75, 
alin.(l) si ale art. 76 alin.(l).
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