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BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, vă înaintăm alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru
implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 20132020, inclusiv Planul naţional de investiţii, trimis Comisiei pentru industrii şi servicii
spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr.PLx.640 din 7 octombrie
2015.

PREŞEDINTE,
Iulian IANCU
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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru
implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor
de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost
sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze
cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, trimis cu adresa
nr.PLx.640/2015 din 7 octombrie 2015 şi înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii cu nr.4c-3/296/2015 din 9 octombrie 2015.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.696/29.06.2015, avizul
favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi avizul favorabil
al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 octombrie 2015.
Propunerea legislativă are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu
gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul
naţional de investiţii.
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru industrii şi
servicii au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 27 octombrie 2015.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, din partea Ministerului Energiei IMM şi a Mediului de Afaceri, domnul Mihai Albulescu – secretar de stat, domnul Aurelian
Ghimpău – secretar general adjunct şi doamna Mihaela Preda – şef serviciu.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 de deputaţi din totalul de 18 de deputaţi membri ai comisiei.
În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere transmise de Consiliul Legislativ şi comisiile avizatoare, membrii
Comisiei pentru industrii şi servicii au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de
alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada
2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, cu amendamente admise, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul
raport.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
Camera Deputaţilor este Camera Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.

PREŞEDINTE,
Iulian IANCU

SECRETAR,
Istvan ANTAL

Consilier parlamentar,
Viorica Petraşcu
Consilier,
Raluca Roşca
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Anexa
PLx.640/2015

4c-3/296/2015
AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
crt.
0
1.

Text OUG 30/2015
1

2.

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30
din 30 iunie 2015 privind unele măsuri
pentru implementarea mecanismului de
alocare tranzitorie cu titlu gratuit a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de
seră producătorilor de energie electrică,
pentru perioada 2013-2020, inclusiv
Planul naţional de investiţii

Text adoptat de Senat
2
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 30 din 30 iunie
2015 privind unele măsuri pentru
implementarea mecanismului de alocare
tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră
producătorilor de energie electrică, pentru
perioada 2013-2020, inclusiv Planul
naţional de investiţii
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 30 din 30 iunie
2015 privind unele măsuri pentru
implementarea mecanismului de alocare
tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră
producătorilor de energie electrică, pentru
perioada 2013-2020, inclusiv Planul
naţional de investiţii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
474 din 30 iunie 2015.

Amendamente admise
3
Nemodificat

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 30 din 30 iunie 2015
privind unele măsuri pentru implementarea
mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu
gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră producătorilor de energie
electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv
Planul naţional de investiţii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474
din 30 iunie 2015, cu următoarele modificări
şi completări:
Nemodificat

___________
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Motivaţia
4

3.

4.

Art. 1
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii şi Mediului de Afaceri gestionează
contravaloarea certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu
titlu gratuit, implementarea Planului
naţional
de
investiţii,
precum
şi
monitorizarea şi punerea în aplicare a
investiţiilor din Planul naţional de investiţii.
Art. 2
(1)În scopul implementării mecanismului de
alocare tranzitorie cu titlu gratuit a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de
seră producătorilor de energie electrică,
pentru perioada 2013-2020, şi a Planului
naţional de investiţii, sumele aferente
activităţilor de monitorizare şi punere în
aplicare a investiţiilor din Planul naţional de
investiţii derulate de către Ministerul
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi
Mediului de Afaceri sunt asigurate de
beneficiari din sursele proprii ale acestora.
(2)Cuantumul sumelor asigurate de către
beneficiari din surse proprii, stabilit prin
contractele
de
finanţare,
potrivit
prevederilor alin. (1), va reprezenta 1% din
valoarea finanţării nerambursabile solicitate
prin cererea de finanţare aprobată, dar nu
mai mult de 1 % din procentul de 25% din
valoarea maximă a cheltuielilor eligibile
aferente investiţiei, şi comunicată Comisiei
Europene prin aplicaţia trimisă de România
potrivit art. 10c alin. (5) din Directiva
2003/87/CE.
(3)Sumele virate de beneficiari potrivit alin.
(1) constituie venituri proprii ale
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici
şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi se
utilizează potrivit art. 67 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare.

Nemodificat
___________

Nemodificat
___________
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5.

___________

___________

5

1. După articolul 2, se introduce un nou
articol, articolul 21, cu următorul cuprins:
„ Art. 21. – (1) Creanţele reprezentând obligaţii
rezultate din nereguli constatate în derularea
contractelor de finan are încheiate de
Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici şi
Mijlocii şi Mediului de Afaceri, denumit în
continuare MEIMMMA cu beneficiarii Planului
naţional de investiţii prevăzuţi în Anexa 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru
aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie
cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze
cu efect de seră producătorilor de energie
electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv
Planul naţional de investiţii, cu modificările şi
completările
ulterioare,
sunt
asimilate
creanţelor fiscale
i sunt administrate de
MEIMMMA potrivit Ordonan ei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările i completările
ulterioare, denumit în continuare Codul de
procedură fiscală.
(2) Crean ele rezultate din nereguli, potrivit
alin. (1), se stabilesc prin decizie de recuperare
care constituie titlu de crean ă. Decizia se
comunică beneficiarilor în termen de 5 zile
lucrătoare de la data emiterii.
(3) Crean ele individualizate în decizia de
recuperare devin scadente la 15 zile de la data
comunicării deciziei.
(4) Pentru neachitarea la scaden ă a
crean elor rezultate din nereguli, beneficiarii
datorează dobânzi i penalită i de întârziere
potrivit Codului de procedură fiscală.
(5) În cazul în care crean ele rezultate din
nereguli nu pot fi recuperate prin plata
voluntară sau prin deducerea din următoarele
cereri de rambursare, MEIMMMA transmite
titlul de crean ă, devenit titlu executoriu
potrivit Codului de procedură fiscală, împreună
cu dovada comunicării acestuia către

6.

Art. 3
(1)În vederea monitorizării şi punerii în
aplicare a investiţiilor din Planul naţional de
investiţii, prin ordin al ministrului energiei,
întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului
de afaceri se constituie Comisia de
monitorizare şi punere în aplicare a Planului
naţional de investiţii, denumită în
continuare Comisia PNI.

beneficiari, organelor fiscale competente din
cadrul Agen iei Na ionale de Administrare
Fiscală, care:
a) duc la îndeplinire măsurile asigurătorii
prevăzute de Codul de procedură fiscală, dacă
MEIMMMA dispune aceste măsuri; şi
b) efectuează procedura de executare silită,
precum şi procedura de compensare pentru
recuperarea crean elor rezultate din nereguli,
în conformitate cu prevederile Codului de
procedură fiscală.
(6) Recuperarea sumelor stabilite conform
prevederilor alin. (2) prin executare silită, în
temeiul titlurilor executorii, se efectuează în
conturile indicate de organele fiscale
competente. Sumele recuperate prin executare
silită, precum şi sumele stinse prin compensare
se virează în termen de 5 zile lucrătoare de la
data încasării de către organele fiscale în
conturile indicate în titlul de creanţă.”
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii
Art. 3. – (1) Nemodificat
___________

2. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2)Comisia PNI este formată dintr-un număr
de 9 membri titulari salariaţi în cadrul
MEIMMMA.

(2)Comisia PNI este formată dintr-un număr
de 11 membri titulari salariaţi în cadrul
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici
şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

(3)Lucrările Comisiei PNI sunt asigurate de un
secretariat tehnic format dintr-un număr de 5
membri salariaţi în cadrul MEIMMMA.”

(3)Lucrările Comisiei PNI sunt asigurate de
un secretariat tehnic format dintr-un număr
de 7 membri salariaţi în cadrul Ministerului
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi
Mediului de Afaceri

(4) Nemodificat
6

7.

(4)În cazul în care membrii titulari ai
Comisiei PNI nu pot asigura participarea la
lucrările comisiei din cauze obiective,
aceştia pot fi înlocuiţi de membrii supleanţi
stabiliţi prin ordin al ministrului energiei,
întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului
de afaceri.
Art. 4
(1)Comisia PNI are următoarele atribuţii:
a)analiza cererilor de rambursare depuse de
beneficiari;
b)verificarea utilizării fondurilor rambursate
din contul de disponibil privind venituri din
vânzarea
certificatelor
GES
pentru
investiţiile noi şi pentru investiţiile în
derulare aferente instalaţiilor eligibile;
c)monitorizarea investiţiei din perspectiva
respectării prevederilor art. 12 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru
aprobarea mecanismului de alocare
tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră
producătorilor de energie electrică, pentru
perioada 2013-2020, inclusiv Planul
naţional de investiţii, cu modificările şi
completările ulterioare, privind evidenţa
contabilă a cheltuielilor aferente investiţiei;
d)monitorizarea
realizării
investiţiei
aferente instalaţiei eligibile din perspectiva
progresului fizic al investiţiei prin
verificarea conţinutului documentelor de
raportare elaborate şi transmise de către
beneficiar conform contractului de finanţare
şi legislaţiei aplicabile, privind activităţi
desfăşurate, progresul fizic, indicatori şi
vizite de monitorizare anunţate sau
inopinate la locaţia investiţiei, care îşi
propun verificarea stadiului fizic al
implementării investiţiei;
e)urmărirea îndeplinirii indicatorilor stabiliţi
prin contractul de finanţare, precum şi a

Nemodificat

___________
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celorlalte obligaţii contractuale stabilite prin
acesta;
f)propune angajarea de consultanţi şi experţi
specializaţi în anumite domenii de
activitate, pe domenii, tehnic, financiar, cu
respectarea dispoziţiilor legale aplicabile;
g)întocmirea rapoartelor necesar a fi
înaintate Comisiei Europene.
(2)Deciziile în cadrul Comisiei PNI se
adoptă în prezenţa tuturor membrilor, cu
votul majorităţii acestora.
(3)Comisia PNI se întruneşte cel puţin o
dată pe lună, la solicitarea preşedintelui sau
a 2 dintre membrii acesteia.
(4)Pentru activitatea din cadrul Comisiei
PNI sau secretariatului acesteia, fiecare
membru, titular sau supleant, beneficiază de
o indemnizaţie lunară brută al cărei
cuantum nu va depăşi 20% din indemnizaţia
brută prevăzută de lege pentru funcţia de
secretar de stat, iar pentru fiecare membru
al
secretariatului
tehnic
aferent,
indemnizaţia lunară brută nu va depăşi
cuantumul
reprezentând
15%
din
indemnizaţia lunară brută pentru funcţia de
secretar de stat.
8.

9.

__________

__________

(5)Atribuţiile
specifice,
activităţile
desfăşurate de către Comisia PNI şi de către
secretariatul acesteia, precum şi modul de
lucru al acestora se stabilesc prin
regulamentul de organizare şi funcţionare a

__________

3. După alineatul (4) al articolului 4 se
introduce un nou alineat, alineatul (41), cu
următorul cuprins:
“(41) Indemniza ia prevăzută la alin. (4) se
asigură din bugetul propriu al MEIMMMA. Se
autorizează Ministerul Finanţelor Publice să
suplimenteze bugetul de venituri şi cheltuieli al
MEIMMMA cu sumele necesare plăţii
indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4).”
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii
Nemodificat
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10.

Comisiei PNI, adoptat la prima şedinţă a
comisiei şi aprobat prin ordin al ministrului
energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi
mediului de afaceri, cu respectarea
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, prevederile art. 4 alin.
(1) şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea
mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu
gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră producătorilor de energie
electrică, pentru perioada 2013-2020,
inclusiv Planul naţional de investiţii,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2014, cu
modificările şi completările ulterioare, se
abrogă.

Nemodificat
__________

Consilier parlamentar,
Viorica Petraşcu,
Consilier,
Raluca Roşca
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