Hotărâre a Guvernului
privind iniţierea şi dezvoltarea
“Schemelor de investiţii verzi”

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată şi al art.17 din
Protocolul de la Kyoto al Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite privind
Schimbările Climatice, anexă a Legii nr.3/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art.1
Prezenta hotărâre reprezintă cadrul legislativ şi instituţional pentru iniţierea
şi dezvoltarea “Schemelor de investiţii verzi”.
Art.2
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) Protocolul de la Kyoto – Adoptat la cea de a III-a Conferinţă a Părţilor la
Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite, desfăşurată la Kyoto în Japonia în
decembrie 1997. Protocolul de la Kyoto stabileşte pentru ţările Parte să-şi
reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu un procent de 5,2 % faţă de
anul 1990, în perioada 2008-2012;
b) unitate a cantităţii atribuite – AAU – o unitate din cantitatea atribuită,
respectiv 1 tonă CO2 echivalent, pe care o ţară inclusă în Anexa B o poate
emite în baza Protocolului de la Kyoto, în prima perioada de angajament
2008-2012;
c) comercializarea internaţională a emisiilor – IET – Mecanism pe baza art.17
al Protocolului de la Kyoto prin care părţile cu angajamente de reducere a
emisiilor pot comercializa unităţi ale cantităţii atribuite cu alte părţi la
Protocolul de la Kyoto. Scopul este de a îmbunătăţi flexibilitatea şi
eficienţa economică a realizării reducerilor de emisii de gaze cu efect de
seră;
d) Schema de investiţii verzi – este un instrument pentru asigurarea unor
beneficii de mediu prin comercializarea de AAU-uri în cadrul IET;
e) investiţii verzi – sunt investiţii prin care se finanţează proiecte care reduc
semnificativ impactul asupra mediului cu precădere reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, în sectorul energetic;
f) tehnologii curate – tehnologii care conduc la reducerea intensităţii
carbonului, în sectorul energetic.
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Art.3
(1)Schemele de investiţii verzi cuprind două etape:
a) comercializarea disponibilului de AAU-uri, respectiv avizarea şi
realizarea tranzacţiilor de AAU-uri, şi
b) finanţarea de investiţii verzi.
(2)Administrare Schemelor de investiţii verzi se face de către Ministerul
Economiei.
Art.4
(1) Cantitatea de AAU-uri care se comercializează pentru perioada 2008-2012,
se stabileste prin ordin comun al ministrului economiei şi al ministrului
mediului.
(2) Vânzarea de AAU-uri se face în tranşe. O tranşă nu poate fi mai mică de 10
milioane de AAU-uri.
Art.5
Cumpărătorii de AAU-uri pot fi:
a) guvernele ţărilor Parte la Protocolul de la Kyoto;
b) entităţi desemnate de guvernele prevăzute la lit.a);
c) instituţii financiare internaţionale;
Art.6
(1) Initierea, negocierea şi încheierea tranzacţiei se face cu respectarea Legii
nr.590/2003 privind tratatele.
(2) Negocierea se face de către o comisie condusă de ministrul economiei. Din
comisie fac parte reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului
Mediului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe.
(3) Tranzacţia se încheie prin contract de stat semnat de ministrul economie;
contractul de stat se aprobă prin Hotărqre a Guvernului.
(4) Transferul de AAU-uri se face prin Registru naţional al emisiilor de gaze
cu efect de seră.
Art.7
(1)Procedurile de comercializare a AAU-urilor sunt:
a) licitaţie deschisă;
b) cerere de oferte;
c) negociere directă.
(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului
economiei şi al ministrului finanţelor publice.
Art.8
(1) Veniturile rezultate din comercializarea AAU-urilor se constituie în sursă
de finanţare pentru investiţii verzi.
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(2) Sumele rezultate din tranzacţii sunt gestionate de către Ministerul
Economiei prin Trezoreria Statului într-un cont distinct special constituit.
(3) Disponibilităţile financiare din sumele prevazute la alin.(2) se păstrează în
Trezoreria Statului şi sunt purtătoare de dobândă.
(4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor,
fiind utilizate cu aceeaşi destinaţie.
Art.9
(1) Veniturile prevăzute la art.8 alin. (1) se utilizează astfel:
a) pentru investiţii verzi 99,9% şi
b) pentru studii şi campanii de conştientizare 0,1%.
(2) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit.a) se utilizează pentru următoarele tipuri
de proiecte:
a) tehnologii “curate”;
b) desulfurări în termocentrale;
c) depozitarea deseurilor în fluid dens;
d) modernizarea şi reabilitarea grupurilor energetice;
e) producţia de energie din surse regenerabile.
(3) Veniturile prevăzute la alin.(1) lit.b) se utilizează pentru:
a) studii privind adaptarea la schimbările climatice;
b) campanii de conştientizare în domeniul schimbărilor climatice.
Art.10
Finanţarea proiectelor prevăzute la art.9 alin. (2) se face cu respectarea
legislaţiei privind ajutorul de stat.
Art.11
(1) Beneficiarii proiectelor prevăzute la art.9 alin.(2) pot fi:
a) operatori economici;
b) administraţia locală;
(2) Beneficiarii studiilor şi campaniilor de conştientizare prevăzute la art.9
alin.(3) pot fi:
a) autorităţi ale administraţiei centrale si locale;
b) organizaţii non-guvernamentale;
Art.12
Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii prevăzuţi la art.11, alin.(1),
lit.a), cheltuielile eligibile şi procedura de monitorizarea pentru proiectele
prevăzute la art.9, alin.(2) se aprobă prin ordin al ministrului economiei.
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