PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. – După articolul 127 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului 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, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea
nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un
nou articol, articolul 128, cu următorul cuprins:
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„Art. 128. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, din
sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră repartizate potrivit art. 10
alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 188.525 de mii lei
Ministerului Transporturilor pentru finanţarea, în anul 2015, a
proiectelor de investiţii «Magistrala IV-Metrou» cu suma de 150.000 de
mii lei şi «Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri
Coandă-Otopeni» cu suma de 38.525 de mii lei.
(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă
procedura prevăzută la art. 15 alin. (2) - (5).
(3) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare,
în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).”
Art. II. – Prevederile art. 128 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, se aplică de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.
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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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