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LEGE
privind alocarea a 15% din sumele provenite din vânzarea 

certificateior de carbon în sistemul medical de stat existent în 
judeţele din care au fost cumpărate aceste certificate prin 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 115/2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic: Ordonanţa de Urgenţă nr 115/2011, privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate 
la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României numărul 926 din data de 
28 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după 
cum urmează:

Articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Autorităţile competente responsabile pentru utilizarea veniturilor obţinute în urma 
licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în scopul finanţării proiectelor 
în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4), art. 10 alin. (3), respectiv 
art. 10a alin. (6) din directivă sunt: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Administraţia 
Fondului pentru Mediu, Ministerul Energiei, Ministerul Sănătăţii şi Consiliile Judeţene, 
după caz.

La articolul 10, alineatul (1), literele a), b), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:

24% din suma brută se virează de către gestionarul contului la bugetul de stat, 
într-un cont distinct, în termen de 5 zile lucrătoare de la data schimbului valutar;

40% din suma brută se face venit la Fondul pentru mediu, se reţine în contul 
de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă 
centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de 
la solicitarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, în limita creditelor bugetare 
aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli ai Fondului pentru mediu şi Administraţiei 
Fondului pentru Mediu, în vederea finanţării proiectelor prevăzute la alin. (11), într-un 
cont distinct de venituri al Fondului pentru mediu, deschis la Trezoreria Statului Sector 
6 pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu;

15% din suma brută se face venit la Ministerul Energiei, se reţine în contul de 
disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor la Trezoreria operativă centrală şi 
se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea 
Ministerului Energiei, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe

a)

b)

c)



numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului 
Bucureşti, în vederea implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau 
a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv 
de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în preţul energiei 
electrice cu condiţia ca astfel de măsuri financiare să fie în conformitate cu normele 
privind ajutorul de stat sau pentru proiecte de reducere a gazelor cu efect de seră;

6% din suma brută se face venit la Ministerul Energiei, se reţine în contul de 
disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă 
centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de 
la solicitarea Ministerului Energiei, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, 
deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a 
Municipiului Bucureşti, pentru finanţarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de 
seră stabilite de Ministerul Energiei. Aceeaşi cotă de 6% se aplică şi la soldul existent, 
la data de 31 decembrie 2019, în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului 
Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală şi se virează de către Ministerul 
Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Energiei, 
într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru 
finanţarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul 
Energiei.

d)

La articolul 10, alineatul (1), după litera d), se introduce o nouă literă, e), cu 
următorul cuprins:

15% din suma brută se face venit după caz la Consiliul Judeţean, sau la 
Ministerul Sănătăţii, în funcţie de entitatea care administrează unitatea 
medicală prevăzută la art. 10, alin 1^3, suma rezultată fiind distribuită proporţional 
între judeţele din care au fost cumpărate aceste certificate de carbon în funcţie de 
raportul dintre suma încasată de România în urmă vânzării certificatelor de carbon 
cumpărate de orice entitate existentă pe rază judeţului respectiv şi totalul certificatelor 
de carbon vândute de România la nivel naţional în acel an, se reţine în contul de 
disponibi deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă 
centrală şi se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de 
la solicitarea Consiliului Judeţean sau, după caz a Ministerului Sănătăţii, în Funcţie de 
care dintre cele două entităţi administrează spitalul/spitalele din municipiul reşedinţa 
de judeţ, în vederea finanţării proiectelor prevăzute la art. 10^3, într-un cont distinct 
de venituri al Consiliului Judeţean sau după caz al Minisiterului Sănătăţii.

e)

La articolul 10, după alineatul 1^2, se introduce un nou alineat, alineatul 1^3, cu 
următorul cuprins:
1^3 Suma prevăzută la alineatul (1), lit. e) se utilizează în exclusivitate pentru 
investiţiile în infrastructura medicală de stat din spitalul/spitalele din municipiul 
reşedinţa de judeţ din judeţul din care au fost cumpărate certificatele, după regulile 
prevăzute la art 10''3.

După articolul 10^2, se introduce un nou articol, 10^3, cu următorul cuprins:
Art. 10^3

1. Suma prevăzută la art. 10, alin. e nu este divizibilă între UAT-urile judeţului în 
funcţie de localităţile de unde s-au cumpărat respectivele certificate, ci se



utilizează ca un întreg doar pentru spitalul/spitalele din municipiul reşedinţa de 
judeţ.
Dacă valoarea totală obţinută în fiecare judeţ este mai mare decât pragul de 3 
milioane de euro anual, această suma poate fi utilizată doar pentru investiţîi în 
construirea şi dotarea unui nou spital sau unui corp nou de spital.
Dacă valoarea obţinută este sub pragul de 1 milion euro anual, suma de bani 
poate fi utilizată pentru investiţii în infrastructura medicală de stat existentă din 
municipiul reşedinţă de judeţ.
Pentru sumele de bani între 1 milion de euro/anual şi 3 milioane de euro/anual, 
este la latitudinea entităţii care administrează spitalul dacă să îi investească în 
infrastructură medicală de statexistentă pe raza municipiului reşedinţă de judeţ, 
sau în construirea unui corp nou de spital.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor 
art. 75 şi ale art. 76 alin (2) din Constituţia României republicată.
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