
EXPUNERE DE MOTIVE

în prezent, România traversează o perioadă deosebit de favorabilă din 

perspectiva oportunităţilor de finanţare a investiţiilor naţionale în infrastructura 

mare (transportul rutier, feroviar, aerian) şi în investiţiile de interes local, cu 

ajutorul fondurilor externe nerambursabile disponibile atât prin Planul Naţional 
de Redresare şi Rezilienţă, cât şi prin axele de finanţare aferente programelor 

operaţionale sectoriale (2014/2021 şi 2021/2027). Chiar dacă lucrările de 

investiţii aflate în derulare sau care se urniează a fi demarate întrunesc condiţii 
tehnice şi calitative superioare impuse de finanţator şi sunt realizate cu 

materiale de înaltă calitate, acestea încorporează un grad relativ scăzut de 

componente aferente tranziţiei către o economie verde. Acest lucru contravine 

intereselor naţionale de dezvoltare, în condiţiile în care o parte semnificativă a 

finanţărilor nerambursabile pentru următorii 6 ani privilegiază investiţiile 

prietene cu mediul ambiant, care să conducă la o economie sustenabilă.
Mare parte dintre statele dezvoltate ale Uniunii Europene integrează de 

mai mulţi ani în cadrul investiţiilor publice şi componente ale politicii de 

mediu, cum ar fi, de exemplu: pentru autostrăzi, sisteme fotovoltaice de 

iluminat şi semnalizare; pentru infrastruetura feroviară şi rutieră, înfiinţarea de 

perdele forestiere pentru combaterea poluării fonice asupra aşezărilor (substitut 
pentru panourile fonoabsorbante), pentru combaterea noxelor şi a blocajelor 

generate de viscole etc; gestionarea ecologică a deşeurilor sau a apelor uzate. 
Chiar dacă unele autorităţi publice din România au înţeles importanţa integrării 
unor componente verzi în realizarea investiţiilor publice, acest lucru rămâne 

încă foarte puţin dezvoltat la nivel naţional.
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în scopul creşterii calităţii vieţii din România, precum şi pentru creşterea 

gradului de utilizare a fondurilor externe nerambursabile aflate la dispoziţia 

ţării noastre, propunem completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice 

în sensul în care autorităţile contractante să fie obligate ca, prin documentaţia 

de atribuire să integreze proiectelor investiţionale (achiziţii de lucrări) 

minimum o componentă "verde”, iar aceasta să fie prevăzută expres în 

documentaţia de atribuire a lucrărilor de execuţie. Modul de integrare a 

investiţiilor şi tipul acestora vor fi detaliate de Guvernul României care, în 

termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, are obligaţia de a actualiza 

normele de aplicare.

Facem precizarea că prezenta propunere legislativă are un impact bugetar 

pozitiv semnificativ asupra bugetului general consolidat, prin faptul că 

diversifică instrumentele prin care România va putea obţine venituri bugetare 

superioare din fonduri externe nerambursabile.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm 

Parlamentului României, spre dezbatere şi adoptare, prezenta propunere 

legislativă. Procedura de urgenţă solicitată este necesară ca urmare a 

oportunităţilor de finanţare din fonduri externe nerambursabile pentru 

realizarea de investiţii ”verzV\ pe care Comisia Europeană le finanţează în 

cadrul mecanismului european pentru redresare şi rezilienţă, precum şi în 

cadrul programelor operaţionale, termenele de utilizare a finanţărilor 

nerambursabile fiind limitate (202612027).

INIŢIATORI
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