
Expunere de motive

Potrivit OUG 115/2011, este stabilit cadrul instituţional prin care România 

scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României 

la nivelul Uniunii Europene în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 

European şi al Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de 

emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene seria L, nr. 302/1 din 18.11.2010.

Potrivit art. 10, alin. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European, 

statele membre determină destinaţia veniturilor obţinute în urmă licitării cotelor 

asociate. Pentru cel puţin 50% din veniturile obţinute. Consiliul şi Parlamentul 

European menţionează că sugestie scopurile în care sumele obţinute pot fi utilizate, 

chiar şi pentru aceste scopuri sugerate, timpul verbului utilizat fiind condiţional 

optativ prezent.

Toate entităţile care poluează sunt obligate să achiziţioneze astfel de 

certificate, de la fabrici de dimensiuni reduse, până la producători de energie 

electrică sau termică (încălzirea locuinţelor).

în timp ce sumele de bani încasate de către statul român sunt în acest 

moment utilizate în câteva programe naţionale, unele dintre ele incapabile să 

consume prin desfăşurarea de proiecte întreagă sumă alocată, zone ale ţării din 

care sunt plătiţi aceşti bani, afectând semnificativ economia locală, nu au vreun 

beneficiu direct.

în vreme ce în unele oraşe se pierd locuri de muncă şi dispar activităţi din 

cauza faptului că plata acestor certificate de carbon devenite din ce în ce mai 

scumpe închide multe domenii de activitate, banii plecaţi spre puşculiţa României 

fix din aceste zone afectate nu se întorc pentru a pune ceva în loc în respectivele



zone, mărind şi mai mult decalajul dezvoltării economice între diverse oraşe din 

România.

Prezentul proiect de lege asociat acestei expuneri de motive propune că 85% 

din banii încasaţi de statul român să rămână în continuare la dispoziţia întregii ţări 

chiar dacă o bună parte din ei provin doar din câteva zone, dar că 15% din aceste 

sume să se întoarcă în judeţele din care ei au fost plătiţi, pentru investiţii în 

infrastructură medicală de stat. în funcţie de sumele revenite fiecărui judeţ, care 

au legătură cu suma totală de certificate de carbon cumpărate de către orice 

entitate de pe rază judeţului respectiv, suma rezultată poate fi utilizată fie pentru 

începerea construcţiei unui corp nou de spital, fie pentru investiţii în infrastructură 

medicală existenţa. Departajare pe judeţe a procentului de 15% rezultat se face 

proporţional în funcţie de cantitatea de certificate achiziţionate de toate entităţile 

existente pe rază judeţului respectiv.

în cele mai multe dintre aceste zone, unităţile medicale existente au condiţii 

precare, iar populaţia îmbătrânită, din date oficiale, suferă de afecţiuni cauzate de 

condiţiile de muncă în aceste activităţi poluante.

Sumele de bani rezultate nu pot fi utilizate tocmai pentru plata certificatelor 

de carbon, fiindcă se încalcă principiul „poluatorul plăteşte".

întreaga logică a acestui proiect de lege este că atâta vreme cât prin obligaţia 

plăţii acestor certificate este afectat semnificativ un judeţ, în timp ce 85% din banii 

proveniţi din câteva judeţe sunt şi la dispoziţia oricăror alte judeţe, o mică parte, 

15%, să se întoarcă în zonele din care acestea au fost plătite, la dispoziţia consiliilor 

judeţene, sau după caz, a Ministerului Sănătăţii, în funcţie de entitatea care 

administrează spitalul/spitalele din reşedinţa muncipiu de judeţ.

în numele iniţiatorilor, 

Radu-Dinel Miruţă ^ 

Deputat USR
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Lista susţinătorilor propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 115/2011 referitoare la 

alocarea a 15% din sumele provenite din vânzarea certificatelor de 
carbon în sistemul medical de stat existent în judeţele din care au

fost cumpărate aceste certificate
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