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BIROUL PERMANENT 
AL 
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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2013 privind 

modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, transmisă 

cu adresa nr.P.L.x 227 din 18 iunie 2013. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

Bucureşti, 10.12.2013 
                                                                                         Nr.4c-3/281/2013 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2013 privind 

modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în 
fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea 
şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, transmis cu adresa nr.P.L.x 227 din 18 iunie 2013, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/281 din 
19 iunie 2013. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 18 iunie 2013. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, Comisia pentru afaceri europene şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil 
proiectul de lege. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 402 din 16 mai 2013, a avizat favorabil proiectul de lege, formulând 
observaţii şi propuneri preluate de iniţiator.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea OUG nr.57/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse 
regenerabile de energie, în sensul consolidării cadrului legal din acest domeniu şi evitării supracompensării. 

 Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţele din 20 iunie şi 9 
decembrie 2013. 
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  La lucrările comisiei au fost prezenţi 32 de deputaţi din totalul de 34 de membri ai comisiei. 
                   Din partea Departamentului pentru energie au participat, ca invitaţi, domnul Maricel Popa – Secretar de stat, 
dl. Bogdan Pandelică – Subsecretar de stat, din partea ANRE: domnul Emil Calotă – vicereşedinte, dna Otilia Marin - 
director general şi din partea Consiliului Concurenţei: dna Gabriela Milea – inspector de concurenţă. 
           În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu 
amendamente admise, prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 
 

 
 
 
 
 
 

                                               PREŞEDINTE,                                                                SECRETAR, 
                                                 Iulian Iancu                                                              Radu - Bogdan Ţîmpău 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
 

 
 
 

 

 2



Anexă 

 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.57/2013 Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1. Titlul legii 

LEGE  
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii 

nr.220/2008 pentru  stabilirea sistemului 
de promovare a producerii energiei din 

surse regenerabile de energie 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57 din 4 iunie 
2013 privind modificarea şi completarea 
Legii nr.220/2008 pentru  stabilirea 
sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.335 din 7 iunie 
2013, cu următoarele modificări şi 
completări: 
 

Articol I. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57 din 4 iunie 
2013 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.335 din 7 iunie 2013, cu 
următoarele modificări şi completări: 
 

 

3. Titlul Ordonanţei de urgenţă 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie 
 

 Nemodificat   
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4. Art.I. – Legea nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile 
de energie, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.577 din 
13 august 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completzează după cum urmează: 
 

 Nemodificat  

     Art.2… 
 
 
 
 
f) centrală hidroelectrică retehnologizată 
- centrala hidroelectrică cu o putere 
instalată de cel mult 10 MW, care 
îndeplineşte următoarele condiţii:
    - are o durată de funcţionare de cel 
puţin 15 ani de la data punerii în 
funcţiune; 
    - a fost supusă unui ansamblu de 
operaţiuni de înlocuire a unor tehnologii 
existente, uzate moral şi/sau fizic, cu 
tehnologii moderne, în scopul creşterii 
eficienţei activităţii de producere; 
   
 
 
 

 1.La articolul I înainte  de punctul 1 
se introduce un  nou punct cu 
următorul cuprins: 
- La articolul 2, litera f) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
”f) centrală hidroelectrică 
retehnologizată - centrala 
hidroelectrică cu o putere instalată de 
cel mult 10 MW, care îndeplineşte 
următoarele condiţii:
    - are o durată de funcţionare de cel 
puţin 15 ani de la data punerii în 
funcţiune; 
    - a fost supusă unui ansamblu de 
operaţiuni de înlocuire a unor 
tehnologii existente, uzate moral şi/sau 
fizic, cu tehnologii moderne, în scopul 
creşterii eficienţei activităţii de 
producere sau grup hidroelectric nou 
instalat intr-o centrala 
hidroelectrica preexistenta sau intr-
o amenajare hidrotehnica utilizata 
anterior in scop energetic.” 
 

Necesitatea clarificarii 
situatiilor. Costurile de 
instalare a unui grup 
nou intr-o centrala 
electrica existenta sunt 
mai mici 
 

5. 1.La articolul 3 alineatul (6), după 
litera d) se introduc două noi litere, 
lit.e) şi f) cu utmătorul cuprins: 

1.La articolul I punctul 1 articolul 3 
alineatul (6), litera e) va avea următorul 
cuprins: 

2.La articolul I punctul 1, litera e) a 
alineatului (6) al  articolului 3 se 
modifică şi va avea următorul 

Prevederea a fost 
modificată prin OUG 
nr.79 din 26.06.2013 
cu intrare în vigoare 
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 e) energia electrică produsă în centrale 
electrice fotovoltaice situate pe terenuri 
care, la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, erau în circuitul 
agricol; 
    f) cantităţile de energie electrică livrate 
suplimentar de unităţile dispecerizabile 
faţă de cantităţile de energie electrică din 
notificările fizice orare transmise de 
producătorii de energie electrică din 
surse regenerabile de energie la 
operatorul de transport şi sistem. 
 
 (8)..... b)în cazul producătorilor care au 
pus în funcţiune centrale de producere a 
energiei electrice între intrarea în vigoare 
a prezentei legi şi data de 1 noiembrie 
2011, corespunzător numărului de 
certificate verzi deja primite.
 
(Legea nr.220/2008) 

“e) energia electrică produsă în centrale 
electrice fotovoltaice situate pe terenuri 
care, la data intrării în vigoare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2013, erau în circuitul agricol în 
condiţiile legii, dacă centralele electrice 
respective sunt puse în funcţiune după 
data intrării în vigoare a acesteia;” 
 

cuprins: 
“e) energia electrică produsă în 
centrale electrice fotovoltaice situate 
pe terenuri care, la data de 31 
decembrie 2013, erau în circuitul 
agricol în condiţiile legii;” 
 
 
 
 
 
 
 
3. La articolul I după punctul 1 se 
introduc patru noi puncte, pct. 11 – 
14 cu următorul cuprins: 
11.  La articolul 3 alineatul (8),  litera 
b) se abrogă. 
 
 
 
 
 

29.06.2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masura discriminatorie 
pentru ca stabileste 
doar pentru o anumita 
categorie de 
producatori de E-SRE 
recunoasterea si 
acordarea din urma a 
unei diferente de CV. 
In plus, excede 
deciziei CE de 
autorizare a schemei. 
 
 

6 Art. 4 
 (4)Cotele anuale obligatorii de energie 
electrică produsă din surse regenerabile 
de energie care beneficiază de sistemul 
de promovare prin certificate verzi pentru 
perioada 2010-2020 sunt următoarele: 
2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 
2013 - 14%; 2014 - 15%; 2015 - 16%; 
2016 - 17%; 2017 - 18%; 2018 - 19%; 
2019-19,5%; 2020 - 20%. 
 
(Legea nr.220/2008) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. La articolul 4 alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
(4) Cotele anuale obligatorii de 
energie electrică produsă din surse 
regenerabile de energie care 
beneficiază de sistemul de promovare 
prin certificate verzi pentru perioada 
2010-2013 sunt următoarele: 2010 - 
8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 
– 14%. 
 

Avand in vedere faptul 
ca nivelul ţintei 
naţionale privind 
ponderea energiei 
electrice produse din 
surse regenerabile de 
energie în consumul 
final brut de energie 
electrică în 
perspectiva anului 
2020 este in prezent 
atinsa, ca si obiectivul 
national, se impune 
impunerea unei 
corelari intre acestea 
si ponderea energiei 
electrice produse din 
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2. La articolul 4 alineatul (7) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
”(7) În prima decadă a lunii decembrie, 
ANRE publică pe site-ul propriu cota 
anuală obligatorie de achiziţie de 
certificate verzi estimată pentru anul 
următor, numărul de certificate verzi 
estimate a fi emise pe baza informaţiilor 
privind energia electrică estimată a se 
produce din surse regenerabile de energie 
pentru anul următor şi consumul final de 
energie electrică estimate pentru anul 
următor.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 . La articolul 4 după alineatul (4) 
se introduc trei noi alineate, alin.(41) 
- (43) cu următorul cuprins: 
 
”(41) Începând cu anul 2014, ANRE 
monitorizează anual cotele anuale 
realizate de energie electrică produsă 
din surse regenerabile de energie care 
beneficiază de sistemul de promovare 
prin certificate verzi şi în funcţie de 
gradul de realizare a obiectivului 
naţional şi impactul la consumatorul 
final, estimează, publică pe site-ul 
propriu şi informează Guvernul până 
la data de 30 iunie a anului curent 
asupra nivelului cotei anuale 
obligatorii de energie electrică 
produsă din surse regenerabile de 
energie care beneficiază de sistemul 
de promovare prin certificate verzi 
pentru anul următor. 
 (42) Pentru perioada 2015-2020, cota 
anuală obligatorie de energie electrică 
produsă din surse regenerabile de 
energie care beneficiază de sistemul 
de promovare prin certificate verzi se 
stabileşte anual şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Departamentului pentru energie, în 
termen de 60 de zile de la data 
comunicării acesteia de către ANRE. 
(43) Prin excepţie de la prevederile  
alin. (41) şi (42), ANRE calculează 
pentru anul 2014, până la data de 31 
ianuarie 2014, cota de energie 
electrică produsă din surse 
regenerabile de energie care 

surse regenerabile de 
energie realizata in 
anul anterior si 
evolutia consumului 
final brut de energie 
electrică, cu o 
consecinta directa 
asupra impactului E-
SRE in factura de 
energie electrica la 
consumatorul final.  
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(10) Furnizorii de energie sunt obligaţi să 
raporteze trimestrial îndeplinirea cotelor 
obligatorii de achiziţie de certificate 
verzi, stabilite de către ANRE. 
(Legea nr.134/2012) 

beneficiază de sistemul de promovare 
prin certificate verzi, o publică pe site-
ul propriu, informează Guvernul 
asupra nivelului acesteia şi se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Departamentului pentru 
energie, până cel târziu la data de 31 
martie 2014.”  
14 . La articolul 4 după alineatul (7) 
se introduce un nou alineat, alin.(71) 
cu următorul cuprins: 
(71)Prin excepţie de la prevederile 
alin.(7), pentru anul 2014, ANRE 
calculează şi publică pe site-ul propriu 
până la data de 31 ianuarie 2014, cota 
anuală obligatorie de achiziţie de 
certificate verzi estimată, numărul de 
certificate verzi estimate a fi emise pe 
baza informaţiilor privind energia 
electrică estimată a se produce din 
surse regenerabile de energie şi 
consumul final de energie electrică.  
 
4. La articolul I după punctul 2 se 
introduce un nou punct, pct. 21 cu 
următorul cuprins: 
21.Alineatul (10) al articolului 4 se 
abrogă. 
 

 
 
 
Achizitia trimestriala 
de CV nu se justifica 
daca se renunta la 
fondul de garantare, 
deoarece prin 
mentinerea acesteia 
apare o dubla 
penalitate pentru 
furnizori (la trimestru si 
la an). 
Corelat si cu 
renuntarea la Fondul 
de Garantare. 

 3. La articolul 6, după alineatul (2) se 
introduc două noi alineate – alineatele 
(21) şi (22) – cu următorul cuprins: 
„(21) În perioada 1 iulie 2013-31 martie 
2017 se amână temporar acordarea unui 
număr de certificate verzi din cele 
prevăzute la alin. (2), pentru fiecare 1 
MWh produs şi livrat de producătorii de 

2. La articolul I punctul 3 articolul 6, 
partea introductivă a alineatului (21) şi 
alineatul (22) vor avea următorul 
cuprins: 
„(21) În perioada 1 iulie 2013-31 martie 
2017 se amână temporar acordarea unui 
număr de certificate verzi din cele 
prevăzute la alin. (2), pentru fiecare 1 

5. La articolul I punctul 3 articolul 6, 
partea introductivă a alineatului (21) 
şi alineatul (22) vor avea următorul 
cuprins: 
”(21) În perioada 1 iulie 2013-31 
martie 2017 se amână temporar 
tranzacţionarea unui număr de 
certificate verzi din cele prevăzute la 
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energie electrică din surse regenerabile, 
după cum urmează:
    a) un certificat verde pentru centralele 
hidroelectrice noi, cu puteri instalate de 
cel mult 10MW;
    b) un certificat verde pentru centralele 
electrice eoliene;
    c) două certificate verzi pentru 
centralele electrice solare. 
  (22) Recuperarea certificatelor verzi 
amânate potrivit prevederilor alin. (21) se 
va face începând cu data de 1 aprilie 
2017 pentru centralele prevăzute la alin. 
(21) lit. a) şi c), respectiv începând cu 
data de 1 ianuarie 2018 pentru centralele 
prevăzute la alin. (21) lit. b), eşalonat cel 
mult până la 31 decembrie 2020. 
Modalitatea de recuperare eşalonată a 
numărului de certificate verzi amânate 
potrivit prevederilor alin. (21) se 
stabileşte de ANRE şi se aprobă prin 
ordin al preşedintelui instituţiei.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MWh produs şi livrat de producătorii de 
energie electrică din surse 
regenerabile,acreditaţi de ANRE până la 
31 decembrie 2013 după cum urmează: 
............... 
(22) Recuperarea certificatelor verzi 
amanate conform alin. (21) se va face 
începând cu 1aprilie 2017 pentru 
centralele prevăzute la alin. (21) lit. a) şi 
c), respectiv începând cu data de 1ianuarie 
2018 pentru centralele prevazute la alin. 
(21) lit. b), eşalonat cel mult până la data 
de 30 decembrie 2020.” 
 
 
 
3. La articolul I, după punctul 3 se 
introduce un nou punct, pct.31, cu 
următorul cuprins: 
„31. La articolul 6, după alineatul (22) se 
introduc două noi alineate, alin.(23) şi 
(24), cu următorul cuprins: 
„(23) Modalitatea de recuperare eşalonată 
a numărului de certificate verzi amânate 
conform alin.(21) se stabileşte de ANRE, 
prin legislaţie secundară. 
(24) În cazul centralelor electrice realizate 
cu ajutor investiţional, după aplicarea 
prevederilor art.6 alin.(7) lit.b), 
prevederile alin.(21) se aplică după cum 
urmează: 
a) integral, în situaţia în care numărul de 
certificate verzi rezultat este supraunitar; 
b) la nivelul numărului de certificate verzi 
rezultat din calculele ANRE, în cazul în 
care numărul de certificate verzi este 
subunitar.” 

alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs 
şi livrat de producătorii de energie 
electrică din surse regenerabile, 
acreditati de ANRE pana la 31 
decembrie 2013, după cum urmează: 
 
(22)Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La articolul I, după punctul 3 se 
introduce trei noi puncte, pct.31 – 33, 
cu următorul cuprins: 
 
„31. La articolul 6, după alineatul (22) 
se introduc două noi alineate, 
alin.(23)- (24), cu următorul cuprins: 
 
(23) În cazul centralelor electrice 
realizate cu ajutor investiţional, după 
aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) 
lit. b, prevederile alin. (21) se aplică 
astfel incat numărul de certificate 
verzi rezultat sa nu fie subunitar. 
(24) În cazul centralelor electrice 
realizate cu ajutor investiţional, daca 
numărul de certificate verzi calculat de 
ANRE prin  aplicarea prevederilor art. 
6 alin. (7) lit. b este subunitar, nu se 
aplică prevederile alin. (21). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nepreluarea alin. (2^4) 
va conduce la situaţii 
în care unii producători 
care sunt beneficiari 
de ajutor de stat 
investiţional nu mai 
beneficiază de 
certificate verzi pe 
perioada amânării 
acordării de certificate 
verzi deoarece se 
amână un număr de 
CV mai mare decât cel 
pe care îl primesc 
aceştia. 
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(5) Pentru energia electrică produsă în 
centrale electrice care utilizează biomasa 
care provine din culturi energetice sau 
deşeuri forestiere se acordă suplimentar 
faţă de prevederile alin. (2) lit. d) câte un 
certificat verde pentru fiecare 1 MWh 
produs şi livrat. Prin deşeuri forestiere se 
înţelege: 
    a) resturi şi deşeuri lemnoase provenite 
din exploatarea masei lemnoase din 
parchetele forestiere (lemn subţire, 
crengi, scoarţă de copac, aşchii, coji), 
definite conform actelor normative în 
vigoare: crăci cu diametrul sub 6 cm, 
zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios, 
cioate dezrădăcinate rezultate în urma 
exploatării lemnului provenit din 
doborâturile de vânt;
    b) resturi de lemn provenite din 
igienizarea şi toaletarea pădurilor;
    c) deşeuri provenite din curăţările 
păşunilor montane;
    d) deşeuri lemnoase provenite din 
toaletarea arborilor de către serviciile 
municipale; 
    e) deşeuri din lemn abandonate pe 
terenuri, de-a lungul drumurilor, căilor de 
acces, precum şi pe albii, maluri şi 
cursuri de apă (lemn aluvionar). 
 
(Legea nr.134/2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. La articolul 6, după alineatul (3) 
se introduc un nou alineat, alin.(31), 
cu următorul cuprins: 
 
 
(31) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (3), energia electrică produsă in 
centrale electrice amplasate pe 
vehicule de orice fel nu face obiectul 
prezentei legi.  
 
33. La articolul 6, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
(5) Pentru energia electrică produsă în 
centrale electrice care utilizează 
biomasa care provine din culturi 
energetice se acordă suplimentar faţă 
de prevederile alin. (2) lit. d) câte un 
certificat verde pentru fiecare 1 MWh 
produs şi livrat.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se supun 
dispozitiilor Legii nr 
123/2012 instalatiile 
electrice amplasate pe 
vehicule de orice fel. 
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4. Alineatele (7), (8) şi (10) ale 
articolului 6 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
“(7) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(2), (4) sau (5), după caz, indiferent de 
tipul sursei regenerabile utilizate, 
producătorii de energie electrică 
beneficiază de:
    a) un certificat verde pentru fiecare 1 
MWh produs şi livrat din centrale 
electrice pe perioada de probă;
    b) un număr de certificate verzi stabilit 
de ANRE prin reducerea numărului de 
certificate verzi prevăzut la alin. (2), (4) 
sau (5), după caz, diminuând valoarea 
de referinţă a investiţiei per MW cu 
valoarea ajutorului primit per MW şi 
păstrând valoarea ratelor interne de 
rentabilitate considerate în calculele 
furnizate Comisiei Europene în cadrul 
procesului de autorizare a sistemului de 
promovare, dacă centralele electrice 
beneficiază suplimentar de ajutor de stat. 
 
(8) Producătorii de energie electrică din 
surse regenerabile de energie beneficiază 
de certificate verzi conform prevederilor 
deciziei de acreditare emise de ANRE în 
baza regulamentului prevăzut la alin. (6) 
lit. a), începând cu data emiterii acesteia.
    (9) Certificatele verzi emise de 
operatorul de transport şi sistem au o 
durată de valabilitate de 16 luni. 
(Legea nr.220/2008) 
 
    (10) Mecanismul de reducere a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7. La articolul I punctul 4, litera b)a 
alineatului (7) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“  b) un număr de certificate verzi 
stabilit de ANRE prin reducerea 
numărului de certificate verzi prevăzut 
la alin. (2), (4) sau (5), după caz, 
diminuând valoarea de referinţă a 
investiţiei per MW cu valoarea 
ajutorului primit per MW şi păstrând 
valoarea ratelor interne de rentabilitate 
considerate în calculele furnizate 
Comisiei Europene în cadrul 
procesului de autorizare a sistemului 
de promovare, dacă centralele 
electrice beneficiază suplimentar de 
ajutor de stat.Reducerea numărului 
de certificate verzi prevăzută la 
lit.b) se aplică până la concurenţa 
valorii ajutorului investiţional 
primit de producătorul de energie 
electrică, utilizându-se în calcul 
valoarea medie a unui certificat 
verde, calculată ca medie aritmetică 
a valorii maxime şi valorii minime 
de tranzacţionare a certificatelor 
verzi.” 
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numărului de certificate verzi prevăzut la 
alin. (7) lit. b) se stabileşte prin 
regulamentul prevăzut la alin. (6) lit. a). “ 
 
 
5. Alineatul (71) al articolului 6 se 
abrogă. 
 

 
7.La articolul I după punctul 5 se 
introduce un nou punct, pct. 51 cu 
următorul cuprins: 
51 .Alineatul (9) al articolului 6 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
   ” (9) Certificatele verzi emise de 
operatorul de transport şi sistem au o 
durată de valabilitate de 12 luni.” 
 

 6. Alineatele (2), (4) şi (6) ale 
articolului 8 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
(2) Furnizorii de energie electrică şi 
producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt 
obligaţi să achiziţioneze trimestrial un 
număr de certificate verzi echivalent cu 
produsul dintre valoarea cotei anuale 
obligatorii de achiziţie de certificate verzi 
stabilite pentru anul respectiv, potrivit 
prevederilor art. 4 alin. (7), şi cantitatea 
de energie electrică prevăzută la alin. (1), 
exprimată în MWh, furnizată trimestrial 
consumatorilor finali.
 
 
 
………………………………………… 
(4) În factura de energie electrică 
transmisă consumatorilor finali, valoarea 
certificatelor verzi se facturează separat 
faţă de tarifele/preţurile pentru energia 
electrică, precizându-se temeiul legal. 
Această valoare reprezintă produsul 

4. La articolul I punctul 6 articolul 8, 
alineatele (6) şi (8) vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. La articolul I punctul 6 articolul 
8, alineatele (2), (4) şi (6) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
 
(2) Furnizorii de energie electrică şi 
producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt 
obligaţi să achiziţioneze anual un 
număr de certificate verzi echivalent 
cu produsul dintre valoarea cotei 
anuale obligatorii de achiziţie de 
certificate verzi stabilite pentru anul 
respectiv, potrivit prevederilor art. 4 
alin. (9), şi cantitatea de energie 
electrică prevăzută la alin. (1), 
exprimată în MWh, furnizată anual 
consumatorilor finali. 
 
 
(4) În factura de energie electrică 
transmisă consumatorilor finali, 
valoarea certificatelor verzi se 
facturează separat faţă de 
tarifele/preţurile pentru energia 
electrică, precizându-se temeiul legal, 
după achiziţionarea de către furnizor a 
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dintre valoarea cotei anuale obligatorii de 
achiziţie de certificate (CV/MWh) 
estimate de către ANRE, cantitatea de 
energie electrică facturată (MWh) şi 
preţul mediu ponderat al certificatelor 
verzi tranzacţionate pe pieţele 
centralizate de certificate verzi în cele 
mai recente 3 luni de tranzacţionare 
încheiate. În cazul în care, în cele 3 luni 
precedente, cantitatea cumulată de 
certificate verzi tranzacţionată pe piaţa 
centralizată a certificatelor verzi este mai 
mică de 100.000 de certificate verzi, 
durata de calcul al preţului mediu 
ponderat se extinde la cele mai recente 6 
luni de tranzacţionare încheiate. 
.............................................................. 
(6) Până cel târziu la data de 1 
septembrie a fiecărui an, furnizorii de 
energie electrică şi producătorii prevăzuţi 
la alin. (1) vor regulariza valoarea 
certificatelor verzi aferente anului 
anterior în funcţie de cota anuală 
stabilită de către ANRE conform 
prevederilor art. 4 alin. (9), energia 
electrică facturată şi preţul mediu 
ponderat al certificatelor verzi utilizate 
de către furnizor pentru anul anterior.
    
7. După alineatul (6) al articolului 8 se 
introduc trei noi alineate, alin.(7), (8) şi 
(9) cu următorul cuprins: 
 
“(7) Contravaloarea certificatelor verzi 
neachiziţionate, datorată potrivit 
prevederilor art. 12 alin. (2), nu poate fi 
inclusă în factura către consumatorul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(6) Până cel târziu la data de 1 
septembrie a fiecărui an, furnizorii de 
energie electrică şi producătorii prevăzuţi 
la alin.(1) vor regulariza valoarea 
certificatelor verzi aferente anului 
anterior, în funcţie de cota anuală stabilită 
de către ANRE conform prevederilor art.4 
alin.(9), energia electrică furnizată şi 
preţul mediu ponderat al certificatelor 
verzi utilizate de către furnizor pentru 
anul anterior. 
………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

certificatelor verzi corespunzator cotei 
obligatorii de achizitie. Această 
valoare reprezintă produsul dintre 
valoarea cotei anuale obligatorii de 
achiziţie de certificate (CV/MWh) 
estimate de către ANRE, cantitatea de 
energie electrică facturată (MWh) şi 
preţul certificatelor verzi achizitionate 
de furnizorul respectiv pe pieţele 
centralizate administrate de operatorul 
pieţei de energie electrică.  
 
 (6) Până cel târziu la data de 1 
septembrie a fiecărui an, furnizorii de 
energie electrică şi producătorii 
prevăzuţi la alin.(1) vor regulariza, în 
tranşe egale, valoarea certificatelor 
verzi aferente anului anterior, în 
funcţie de cota anuală stabilită de către 
ANRE conform prevederilor art.4 
alin.(9), energia electrică furnizată şi 
preţul mediu ponderat al certificatelor 
verzi utilizate de către furnizor pentru 
anul anterior. 
 
 
9. La articolul I după punctul 6 se 
introduc două noi puncte, pct.61 şi 62 

  cu următorul cuprins: 
 
61. Alineatele (3) al articolului 8 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 (3) Furnizorii de energie electricã şi 
producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt 
obligaţi sã transmită anual la ANRE, 
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final. 
(8) Se exceptează de la aplicarea 
prevederilor prezentei legi un procent din 
cantitatea de energie electrică livrată 
consumatorilor finali, cu respectarea 
reglementărilor europene incidente. 
Condiţiile de calificare pentru 
mecanismul de exceptare, precum şi 
cantitatea exceptată, condiţionată de 
aplicarea programelor anuale de creştere 
a eficienţei energetice, vor fi aprobate 
prin hotărâre a Guvernului şi fac obiectul 
unei reglementări ANRE separate, după 
notificarea acestora la Comisia 
Europeană şi obţinerea unei decizii 
pozitive din partea acesteia.
 
(9) Tranzacţionarea certificatelor verzi 
este permisă numai producătorilor de 
energie electrică din surse regenerabile 
de energie şi operatorilor economici 
prevăzuţi la art. 8 alin. (1), în mod 
transparent, centralizat şi 
nediscriminatoriu pe pieţele centralizate 
administrate de operatorul comercial al 
pieţei de energie electrică.” 
 

 
(8) Se exceptează de la aplicarea 
prevederilor prezentei legi un procent din 
cantitatea de energie electrică livrată 
consumatorilor finali, cu respectarea 
reglementărilor europene incidente. 
Condiţiile de calificare pentru mecanismul 
de exceptare, precum şi cantitatea 
exceptată, condiţionată de aplicarea 
programelor anuale de creştere a eficienţei 
energetice, vor fi aprobate prin hotărâre a 
Guvernului, după notificarea acestora la 
Comisia Europeană şi obţinerea unei 
decizii de autorizare din partea acesteia.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

în formatul şi la termenele precizate 
de aceasta, cantităţile de energie 
electricã pentru care au obligaţia 
achiziţiei de certificate verzi, conform 
prezentei legi. 
 
62 . Alineatul (5) al articolului 8 se 
abrogă 
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 8.După alineatul (1) al articolului 9 se 
introduc două noi alineate, alin.(11) şi 
(12) cu următorul cuprins: 
 
“(11) La emiterea avizului tehnic de 
racordare, operatorii de reţea au dreptul 
să solicite constituirea de garanţii 
financiare. 
 
(12) Cuantumul garanţiilor financiare şi 
modul de utilizare a acestora se stabilesc 
prin reglementări ale ANRE.”
 
 9. La articolul 9 alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 “(2) Racordarea producătorilor de 
energie electrică din surse regenerabile la 
reţelele de energie electrică se realizează 
în baza Regulamentului privind 
racordarea utilizatorilor la reţelele 
electrice de interes public, emis cu 
respectarea prevederilor legale incidente 
în materie.”
 

 
 
 

Nemodificat  

 Art.12. -(21) Furnizorii, precum şi 
producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) 
care nu realizează cota obligatorie 
trimestrial sunt obligaţi să plătească, în 
maximum 45 de zile după încheierea 
trimestrului, pentru fiecare certificat 
verde neachiziţionat, preţul maxim al 
certificatelor verzi aprobat şi publicat de 
către ANRE pentru anul respectiv, 
conform art. 11 alin. (4), într-un fond de 
garantare a funcţionării pieţei de 

 10. La articolul I punctul 10 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprind: 
 10. La articolul 12 alineatele (21) şi 
(22) se abrogă. 
 

Sistemul de 
promovare prin CV are 
ca scop stimularea 
producerii E-SRE cu 
costuri minime. Prin 
plata valorii maxime a 
CV neachizitionate 
trimestrial de catre 
furinzori la Fondul de 
Garantare  sunt 
transferate costurile 
maxime la 
consumatorii finail. 
Totodata, faptul ca 
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certificate verzi, constituit şi administrat 
de către operatorul comercial al pieţei de 
energie electrică, destinat cumpărării de 
la producători a certificatelor verzi 
nevândute datorită neîndeplinirii cotei. 
Certificatele verzi pentru care s-a plătit în 
fondul de garantare se consideră în cota 
anuală a furnizorilor/producătorilor 
respectivi. 
(Legea nr.134/2012) 
 
10. La articolul 12 alineatul (22) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
   “(22) Fondul de garantare, prin 
operatorul comercial al pieţei de energie 
electrică, cumpără de la toţi producătorii 
de energie electrică din surse 
regenerabile care solicită, certificatele 
verzi ofertate şi netranzacţionate, 
conform unui regulament elaborat de 
operatorul comercial al pieţei de energie 
electrică şi aprobat de către ANRE. 
Certificatele verzi vândute fondului de 
garantare se anulează.”
 

Fondul de Garantare 
permite cumpararea 
de CV de la 
producatorii de E-SRE 
si la pretul maxim de 
tranzactionare a CV, 
acestia nu ar mai fi 
stimulati sa faca oferte 
de vanzare a CV la 
preturi cat mai mici 
tocmai pentru ca pot 
obtine pretul maxim 
prin Fondul de 
Garantare.  
In plus, Fondul de 
Garantare, in forma 
aprobata, nu vinde 
furnizorilor CV si in 
consecinta nu  poate 
cumpara CV de la 
producatori decat cu 
TVA  - apar 
disfunctionalitati pe 
fluxul furnizor- Fond 
de Garantare – 
producator, avand in 
vedere ca de la 
01.09.2013 se aplica 
taxarea inversa. 
 

 11. La articolul 13 alineatul (1) lit.d) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
”d) elaborează, împreună cu ANRE, 
cadrul unitar de norme şi reglementări 
privind utilizarea surselor regenerabile de 
energie.” 
  

 
 
 
 
 
 

Nemodificat  

  
 
 
 
 

 11. La articolul I după punctul 11 se 
introduc două noi puncte, pct. 111  şi 
112  cu următorul cuprins: 
111 .După alineatul (7) al articolului  
14 se introduce un nou alineat, alin 
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_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art 20. - (3) Trimestrial, ANRE 
întocmeşte un raport privind 
monitorizarea pieţei de energie şi a pieţei 
certificatelor verzi, pe care îl transmite 
comisiilor de specialitate ale 
Parlamentului şi ministerului de resort. 
(Legea nr.220/2008) 
 
 

(71) cu următorul cuprins: 
(71).  Regulamentul de acces în piaţa 
de energie electrică până la limita de 
siguranţă a sistemului energetic 
naţional se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Departamentului pentru energie.  
 
        Iniţiatori: 
Deputat Dumitru Chiriţă 
Deputat Emil Niţă 
Deputat Florin-Cristian  Tătaru 
Deputat Gheorghe Marin  
 
112 .Alineatul (3) al articolului 20 se 
abrogă. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12. La articolul 25 alineatul (2) se 
introduce lit.d) cu următorul cuprins: 
„d) informatii privind garanţia financiară 
pentru racordare” 

 Nemodificat  

 13. Articolul 29 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(1) ANRE monitorizează semestrial 
producătorii beneficiari ai sistemului de 
promovare prin certificate verzi şi 
întocmeşte şi publică pe site-ul propriu 
un raport semestrial de monitorizare în 
termen de 90 de zile de la încheierea 
perioadei monitorizate. 
(2) În cazul în care din raportul de 
monitorizare prevăzut la alin. (1), 
elaborat pe baza datelor ce rezultă din 
studiile de fezabilitate pentru proiectele 

  12.La articolul I punctul 13, 
alineatele (1) şi (3) ale articolului 29 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
(1) ANRE monitorizeazã producãtorii 
beneficiari ai sistemului de promovare 
prin certificate verzi şi întocmeşte 
rapoarte anuale pe care le face publice 
pe site-ul propriu, în termen de 90 de 
zile de la încheierea perioadei 
monitorizate. 
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de investiţii noi din România şi pe baza 
monitorizării costurilor investiţionale şi 
de operare/veniturilor producătorilor, se 
constată că parametrii specifici fiecărei 
tehnologii diferă semnificativ de cei avuţi 
în vedere în calculul efectuat pentru 
autorizarea sistemului de promovare 
prevăzut în prezenta lege, ceea ce poate 
conduce la supracompensarea în 
ansamblu pentru una sau mai multe 
dintre tehnologiile prevăzute la art. 3 
alin. (1), ANRE propune Guvernului, în 
termen de 30 de zile de la publicarea 
raportului de monitorizare, măsuri pentru 
reducerea numărului de certificate verzi 
prevăzut la art. 6 alin. (2), pentru noii 
beneficiari, care să ajusteze ratele interne 
de rentabilitate, agregate pe tehnologii, 
unde este cazul, până la valorile 
considerate la autorizarea schemei 
suport. 
(3) Măsurile de reducere a numărului de 
certificate verzi prevăzute la art. 6 alin. 
(2), se aprobă prin hotărâre a Guvernului 
în termen de 60 de zile de la data 
comunicării acestora de către ANRE în 
condiţiile alin.(2), centralelor/grupurilor 
electrice deţinute de producătorii de 
energie electrică din surse regenerabile 
de energie, acreditate de către ANRE 
pentru aplicarea sistemului de promovare 
prin certificate verzi după data intrării în 
vigoare a acestei hotărâri a Guvernului.” 
 

  
........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Măsurile de reducere a numărului 
de certificate verzi prevazut la art. 6 
alin. (2) se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Departamentului pentru energie, în 
termen de 60 de zile de la data 
comunicării acestora de către ANRE 
potrivit prevederilor alin. (2), şi se 
aplică centralelor/grupurilor electrice 
deţinute de producătorii de energie 
electrică din surse regenerabile de 
energie, acreditate de către ANRE 
pentru aplicarea sistemului de 
promovare prin certificate verzi după 
data intrării în vigoare a acestei 
hotărâri a Guvernului, începand cu 1 
ianuarie a anului urmator. 

 Art. 30  13.La articolul I după articolul 13 se  
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(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) 
lit. a), c) şi d) se sancţionează cu amendă 
de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul 
persoanelor fizice, şi cu amendă de la 
10.000 lei la 100.000 lei, în cazul 
persoanelor juridice.
  
 
  (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) 
lit. b) se sancţionează cu amendă egală cu 
contravaloarea totală a certificatelor verzi 
neachiziţionate de un furnizor sau 
producător prevăzut la art. 8 alin. (1) 
multiplicată de 3 ori, valoarea minimă a 
acesteia fiind de 10.000 lei, iar valoarea 
maximă de 100.000 lei.
 
(Legea nr.220/2008) 

introduc două noi puncte, pct.14 şi 
15 cu următorul cuprins: 
 
”14.La articolul 30 alineatul (1), după 
litera d) se introduc două noi litere, 
lit. e) şi f) cu următorul cuprins: 
 
e) nerespectarea art. 8 alin. (4) şi (6) 
de către producătorii şi furnizorii 
menţionaţi la art. 8 alin. (1);  
f)  nerespectarea reglementărilor 
ANRE in domeniul promovării E-
SRE.” 
 
15.Alineatele (2) şi (3) ale articolului 
30 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. 
(1) lit. a), c) d) si e)  şi f) se 
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei 
la 10.000 lei, în cazul persoanelor 
fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 
100.000 lei, în cazul persoanelor 
juridice. 
(3) Contravenţiile prevăzute la alin. 
(1) lit. b) se sancţionează cu amendă 
egală cu contravaloarea totală a 
certificatelor verzi neachiziţionate de 
un furnizor sau producător prevăzut la 
art. 8 alin. (1) multiplicată de 3 ori, 
valoarea minimă a acesteia fiind de 
10.000 lei, iar valoarea maximă de 
 10 000.000 lei. 
 

 Art. II. (1) Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

 14. Articolul II se abrogă.  
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acreditarea de către ANRE a 
grupurilor/centralelor electrice care 
beneficiază de sistemul de promovare 
prin certificate verzi, se realizează până 
la nivelul valorilor anuale totale ale 
capacităţilor instalate în centrale electrice 
de producere a energiei din surse 
regenerabile, stabilite în Planul Naţional 
de Acţiune în Domeniul Energiei 
Regenerabile (PNAER). 
(2) În cazul în care se constată atingerea 
nivelului valorilor prevăzute la alin. (1), 
ANRE sistează acreditarea 
grupurilor/centralelor electrice până la 
apariţia posibilităţii de încadrare în 
nivelul valorilor anuale totale ale 
capacităţilor instalate prevăzute în 
PNAER. 
(3) ANRE are obligaţia de a reglementa 
prin cote anuale cantitatea de energie 
electrică din surse regenerabile care se va 
prelua în Sistemul Electroenergetic 
Naţional, cu beneficial sistemului de 
promovare prin certificate verzi, pe baza 
unor contracte ferme cu fiecare 
producător acreditat. 
 

 Art. III. Energia electrică produsă din 
surse regenerabile de energie susţinută 
prin sistemul de promovare poate fi 
comercializată prin contracte 
reglementate, conform reglementărilor 
emise de ANRE. 
 

5. Articolul III va avea următorul 
cuprins: 
„Art.III. – (1) Energia electrică produsă 
din surse regenerabile de energie susţinută 
prin sistemul de promovare poate fi 
comercializată şi prin contracte 
reglementate, conform reglementărilor 
emise de ANRE. 
(2) Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 

Nemodificat  
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producătorii de energie electrică din surse 
regenerabile de energie care deţin 
grupuri/centrale electrice care beneficiază 
de sistemul de promovare, cu puteri 
instalate de cel mult 1 MW pe producător 
şi 2 MW pe producător pentru cogenerare 
de înaltă eficienţă pe bază de biomasă pot 
încheia contracte bilaterale de 
vânzare/cumpărare a energiei electrice şi a 
certificatelor verzi negociate direct numai 
cu furnizorii consumatorilor finali, prin 
excepţie de la regula tranzacţionării 
centralizate a acestora.” 
 

 Art. IV.-  Alineatul (3) al articolului II şi 
articolul III din Legea 134/2012 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2011 privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului 
de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.505 din 23 iulie 2012, se abrogă. 
 

   

 Art.V. – (1) Prezenta ordonanţă de 
urgenţă intră în vigoare la data de 1 iulie 
2013. 
(2) Măsurile nou introduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă se vor notifica 
Comisiei Europene. 
(3) După intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la 
prevederile art.4 alin.(7) din Legea 
nr.220/2008, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, în termen de 
cel mult 30 de zile, ANRE va recalcula şi 
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va publica pe site-ul propriu cota anuală 
obligatorie de achiziţie de certificate 
verzi estimată pentru semestrul doi al 
anului 2013. 
 

 Art.VI. – Primul raport de monitorizare 
în baza căruia se adoptă măsurile 
prevăzute de art.29 din Legea 
nr.220/2008, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, este aferent 
anului 2012, ca perioadă monitorizată. 
 

 
 

  

   Art.II. (1)Operatorii economici care 
dezvoltă un proiect de centrală 
electrică de producere a energiei 
electrice din surse regenerabile cu 
putere instalată mai mare de 125 
MW, care îndeplineşte condiţiile 
pentru aplicarea sistemului de 
promovare beneficiază de sistemul 
de promovare până la autorizarea 
acestuia de către Comisia 
Europeană.  
(2) Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului II din Legea nr. 134/2012 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.88/2011 privind 
modificarea şi completarea Legii 
nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.505 din 23 iulie 2012 se 
abrogă. 

(3) ANRE dispune încetarea 
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efectelor juridice ale deciziilor emise 
în baza art. 3, alin. (8), lit. b) din 
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, republicată, 
cu modificarile şi completarile 
ulterioare.  

(4) In termen de 15 zile de la 
publicarea prezentei legi, 
Ministerul Finanţelor Publice 
stabileste prin ordin, regimul 
contabil al certificatelor verzi.” 
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