
GUVERNUL   ROMANIEI 
 
 

 
 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite 

României prin Protocolul de la Kyoto 
 
   Având în vedere conjunctura actuală în domeniul comercializării internaţionale de 
unităţi ale cantităţii atribuite (AAU-uri), care induce aprecierea scaderii 
semnificative a cererii de AAU-uri si pe cale de consecinta a pretului per unitate in 
contextul unei oferte excesive,  
 
ţinându-se cont de faptul că în cadrul negocierilor pentru valorificarea surplusului de 
unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto sprijinul unuia 
sau mai multor agenţi specializati ar putea facilita accelerarea procesului de 
valorificare a AAU-urilor, 
 
se impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru flexibilizarea 
procedurilor de comercializare a surplusului de AAU-uri. 
 
   Neadoptarea soluţiei legislative preconizate ar avea drept consecinţă negativă 
întarzierea/imposibilitatea valorificării surplusului de AAU-uri, fapt ce ar conduce 
la diminuarea/pierderea veniturilor obţinute ca urmare a comercializării surplusului 
de AAU-uri, în contextul european nefavorabil al reportării acestuia dincolo de 
prima perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto, respectiv 2008-2012, 
conducând la diminuarea/pierderea sumelor destinate finanţării investiţiilor verzi. 
 
   Intrucat aceste elemente anterior menţionate vizează interesul public şi constituie 
situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, 
 
în temeiul art. 115 alin.(4) din Constituţia României, republicată, 
 
   Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă: 

 

 
Articol unic – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea 
surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231/13.IV.2010, aprobată 
cu modificări prin Legea nr.145/2010 publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.497/19.07.2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 



 

1. La articolul 2, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„i) contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri - înţelegere 
încheiată de către statul român cu alt stat, prevăzut în anexa B a Protocolul de la 
Kyoto şi parte la acesta, sau cu o entitate autorizată să achiziţioneze şi să transfere 
AAU-uri, ce nu are calitatea de subiect de drept internaţional şi care nu este 
guvernată de dreptul internaţional public.” 

2. După articolul 2 litera i) a se introduc două noi litere, litera i1) şi i2)care vor 
avea următorul cuprins: 
 
„i1) contract pentru facilitarea comercializării surplusului de AAU-uri – înţelegere 
încheiată de către Guvernul României cu un agent specializat selecţionat în 
condiţiile legii, să acţioneze în numele şi pe seama sa în vederea identificării de 
cumpărători si facilitarii valorificarii surplusului de AAU-uri. 
 
i2) entitate autorizată – persoană juridică abilitată să deţină AAU-uri într-un cont 
activ deschis în registrul national al emisiilor de gaze cu efect de seră al unui stat 
prevăzut în anexa B a Protocolul de la Kyoto şi parte la acesta.” 
 
3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„(1) Comercializarea surplusului de AAU-uri se realizează prin contracte de stat 
încheiate de către Guvernul României, în calitate de reprezentant al statului român, 
parte la Protocolul de la Kyoto.” 
 
4. Alineatul (3) al articolului 4 se abrogă.  
 
5. Alineatul (1) al articolului 5 se abrogă.  

6. După alineatul (4) al articolului 7 se introduce un nou alineat,  alin. (5) care 
va avea următorul cuprins: 

„(5) Pentru valorificarea eficientă a surplusului de AAU-uri Guvernul României 
poate încheia şi contracte pentru facilitarea comercializării surplusului de AAU-uri.” 
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