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A V I Z 

asupra propunerii legislative privind producerea energiei electrice şi termice 
în cogenerare 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu  modificările  ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 
privind producerea energiei electrice şi termice în cogenerare, transmisă cu 
adresa nr. Pl-x 714 din  24 noiembrie 2010, înregistrată sub nr.31/1083 din  25 
noiembrie 2010.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (8) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă, în şedinţa din 22  noiembrie  2010. 
              În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut propunerea 
legislativă susmenţionată, în şedinţa din  7 decembrie 2010.  
  Propunerea legislativă ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
juridic necesar promovării şi dezvoltării producerii eficiente a energiei electrice şi 
a energiei termice prin cogenerare, bazată pe cererea de energie termică utilă, în 
scopul creşterii eficienţei energetice, a economisirii energiei primare şi a 
îmbunătăţirii securităţii alimentării cu energie, în consonanţă cu normele şi 
exigenţele Uniunii Europene în domeniu. 

         Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului 
Legislativ nr. 811 din 28 iunie 2010 şi punctul de vedere al Guvernului transmis 
cu adresa nr. 2456 din 24 septembrie 2010, prin care nu se susţine adoptarea 
iniţiativei legislative.  

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de  voturi, s-a hotărât 
avizarea negativă a propunerii legislative, soluţiile avute în vedere de iniţiator 
sunt reglementate generic în Legea energiei electrice nr. 13/2007, iar unele dintre 
dispoziţiile Legii nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 
reglementate detaliat prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea 
cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă şi în Hotărârea Guvernului 
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nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării 
schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza 
cererii de energie termică utilă, ceea ce înseamnă că producerea energiei electrice 
şi termice în cogenerare este deja un domeniu reglementat de actele normative mai 
sus menţionate. Modificarea principiilor consacrate de Hotărârea Guvernului nr. 
1215/2009 ar implica renotificarea schemei de sprijin. De asemenea, propunerea 
legislativă utilizează concomitent pentru acelaşi produs/scop, două tipuri de 
scheme de sprijin, schema cu bonus şi schema cu certificat roşu, nu stabileşte cum 
funcţionează cele două scheme propuse, introduce noţiuni noi, imprecise şi 
nedefinite care pot genera interpretări eronate, cuprinde prevederi necorelate sau 
contradictorii şi diminuează responsabilităţile autorităţilor publice locale. 

De asemenea, propunerea legislativă nu precizează sursele de 
finanţare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 
138 alin. (5) din Constituţia României, republicată, care prevăd că nicio cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Daniel BUDA                     Gabriel ANDRONACHE 
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