PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii și servicii

Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic

4c-3/263/2017

4c-27/274/2017
București, 12 iunie 2018

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm alăturat, Raportul asupra proiectului de LEGE pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte
normative, trimis cu adresa Plx. 198 din 15 mai 2017, înregistrată la Comisia pentru
industrii și servicii cu nr. 4c-3/263 din 16 mai 2017 și la Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic cu nr. 4c-27/274 din 17 mai 2017.
În raport cu obiectul său de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face
parte din categoria legilor ordinare, Camera Deputaţilor fiind, în conformitate cu
dispoziţiile art.75 alin.(1) teza a II-a din Constituţia Românei, republicată, şi ale art.92
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, Cameră decizională.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

IULIAN IANCU

CUPĂ ION

0
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R A P O R T

COMUN

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative
În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru
industrii și servicii și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate în
procedură de urgență, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor
acte normative, trimis cu adresa Plx. 198 din 15 mai 2017, înregistrată la Comisia
pentru industrii și servicii cu nr. 4c-3/263 din 16 mai 2017 și la Comisia pentru mediu
şi echilibru ecologic cu nr. 4c-27/274 din 17 mai 2017.
Conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României,
republicată, şi ale art. 92 alin. (9), pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este
Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat, proiectul de
Lege în ședința din 8 mai 2017.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare pe de o parte, modificarea
și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și
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completările ulterioare, iar pe de altă parte modificarea unor acte normative din
domeniu, în vederea îndeplinirii obiectivului național privind atingerea țintei de 24%
a energiei din surse regenerabile din cantitatea de energie pe care o va consuma
romania în anul 2020, prevedere cuprinsă în anexa I la Directiva 2009/28/CR a
Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009, privind promovarea
utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior abrogare a
Directivei 2001/77/CE și 2003/30/CE.
La întocmirea prezentului raport preliminar s-au avut în vedere:
 avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului
Legislativ nr. 178 din 30 martie 2017;
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități –
înregistrat la comisie cu nr. 4c-3/263 din 26 mai 2017;
 avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci – nr.
4c-2/604 din 8.06.2017;
 punctele de vedere ale ministerului Energiei, ANRE și
Consiliului Concurenței.
Potrivit prevederilor art.61 și ale art.63 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în ședință comună,
membrii Comisiei pentru industrii și servicii și membrii Comisiei pentru mediu şi
echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţa din data 12.06.2018.

La dezbaterile comisiilor reunite au participat, în calitate de invitați,
doamna Milea Gabriela, șef serviciu, Dumitrescu Constanța, consilier, Luiza
Draghici, inspector concurență – de la Consiliul Concurenței, Dumitru Chiriță,
Președinte, Henorel Soreață, Vicepreședinte, Zoltan Nagy Bene, Vicepreședinte, de
la ANRE, Toma Gheorghiță, director general, de la Ministerul Finanțelor Publice,
Florin Gheorghe, director general, Cornel Zeveleanu, director general adjunct, Liviu
Stoican, șef serviciu, de la Ministerul Energiei.
La lucrările comisiei au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru industrii și
servicii un număr de 18 de deputaţi din totalul de 20 membri ai comisiei, iar din partea
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic un număr de 11 de deputaţi din totalul de 17
membri ai comisiei.
În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru
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modificarea unor acte normative, cu amendamentele admise care se regăsesc 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.
PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

IULIAN IANCU

CUPĂ ION

SECRETAR,

SECRETAR,

Roxana Mînzatu

Farago Petru

Consilier parlamentar,

Consilier parlamentar,

Lucian Cumpătă

Alina Alexandriuc
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Anexa
PLx 198/2017

AMENDAMENTE ADMISE
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative

Nr.
crt.

Text
OUG 24/2017

Forma adoptată de Senat

Amendamente
admise/autor
2

0
1.

1
---------

Nemodificat
LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.24/2017
privind modificarea şi completarea
Legii nr.220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de
energie şi pentru modificarea unor acte
normative

2

---------

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.24 din 30 martie
2017 privind modificarea şi completarea
Legii nr.220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie
şi pentru modificarea unor acte normative,
publicată în Monitorul Oficial al
4

Art. I. – Se aprobă Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.24 din 30 martie 2017
privind modificarea şi completarea Legii
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie şi pentru
modificarea unor acte normative, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I,

Motivaţia
3

României, Partea I, nr.224 din 31 martie nr.224 din 31 martie 2017, cu
2017.
următoarele modificări şi completări:
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
3

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
completează după cum urmează:

Nemodificat
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1.La articolul 2, literele h) şi ak) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
"h) certificat verde - titlul ce atestă
producerea din surse regenerabile de
energie a unei cantităţi de energie electrică.
Certificatul se poate tranzacţiona, distinct
de cantitatea de energie electrică pe care
acesta o reprezintă, pe o piaţă organizată,
în condiţiile legii. Certificatul verde nu este
un instrument financiar;
............................................................
ak) acces garantat la reţele al energiei
electrice din surse regenerabile - ansamblu
de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale
în baza cărora pentru energia electrică

Nemodificat
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produsă din surse regenerabile de energie
contractată pe piaţa de energie electrică se
garantează preluarea în reţeaua electrică;"
5.

1. La articolul I, după punctul 1 se
introduce un punct nou, punctul 11, cu
următorul cuprins:
„11. La articolul 2, după litera x) se
adaugă o nouă literă, litera x1), cu
următorul cuprins:
«x1) prosumator – clientul final care
deține instalații de producere a energiei
electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui
activitate specifică nu este producerea
energiei electrice, care consumă și care
poate stoca și vinde energie electrică din
surse regenerabile produsă în cladirea
lui, inclusiv un bloc de apartamente, o
zonă rezidențială, un amplasament de
servicii
partajat,
comercial
sau
industrial sau în același sistem de
distribuție închis, cu condiția ca, în cazul
consumatorilor autonomi necasnici de
energie din surse regenerabile, aceste
activități să nu constituie activitatea lor
comercială sau profesională primară;»”
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
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Din definitia propusa de
Comisia Europeana si
Parlamentul European
prin propunerea de
directivă a
Parlamentului European
și a Consiliului privind
promovarea utilizării
energiei din surse
regenerabile (reformare)
(COM(2016)0767 – C80500/2016 –
2016/0382(COD))
(http://www.europarl.eu
ropa.eu/sides/getDoc.do
?pubRef=//EP//NONSGML+REP
ORT+A8-20170392+0+DOC+PDF+V0
//RO):
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2. La articolul I punctul 2, litera an) a
articolului 2 se abrogă.
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic

2. La articolul 2, după litera am) se
introduc patru noi litere, literele an)-aq),
cu următorul cuprins:
"an) cantitate statică anuală de
certificate verzi - cantitatea totală a
certificatelor verzi estimată a fi emisă
până la închiderea schemei de sprijin în
anul 2031 şi cantitatea de certificate
verzi amânate de la tranzacţionare în
perioada 2013-2024, împărţită la
numărul de ani rămaşi până la
expirarea duratei de aplicare a
sistemului de promovare prin certificate
verzi;

3. La articolul I punctul 2, litera ao) a
articolului 2 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„ao) piață centralizată anonimă de
certificate verzi - cadrul organizat de
tranzacționare a certificatelor verzi,
deservit de un sistem de tranzacționare
care permite fiecărui participant la piața de
certificate verzi să introducă ofertele ferme
proprii privind cantitatea și prețul propuse
pentru vânzare sau cumpărare de
certificate verzi fără ca identitatea să fie
dezvăluită celorlalți participanți la
sesiunea de tranzacționare și să cunoască

ao) piaţă centralizată anonimă de
certificate verzi - cadrul organizat de
tranzacţionare a certificatelor verzi,
deservit de un sistem de tranzacţionare
care permite fiecărui participant la piaţa de
certificate verzi să introducă ofertele ferme
proprii privind cantitatea şi preţul propuse
pentru vânzare sau cumpărare de
certificate verzi fără ca identitatea să fie
dezvăluită celorlalţi participanţi la
sesiunea de tranzacţionare şi să cunoască
7

Având în vedere că
numărul
anual
de
certificate verzi preluat
în piața de certificate
verzi rezultă având în
vedere
impactul
certificatelor verzi în
factura consumatorilor
finali, consumul final de
energie electrică și pretul
de tranzacționare al
certificatelor verzi..

cantităţile şi preţurile propuse spre
tranzacţionare de ceilalţi participanţi la
piaţă începând cu momentul introducerii
ofertelor, pe baza regulilor aprobate de
către ANRE. Pieţele centralizate anonime
sunt
organizate
distinct
pentru
tranzacţionarea spot a certificatelor verzi,
decontate între părţi pe baza rezultatelor
notificate de către Operatorul Pieţei de
Energie Electrică şi Gaze Naturale
«OPCOM» S.A., denumită în continuare
OPCOM, şi pentru tranzacţionarea la
termen a certificatelor verzi, decontate
între părţi pe baza contractului standard
aplicabil şi a rezultatelor notificate de
OPCOM;

cantitățile și prețurile propuse spre
tranzacționare de ceilalți participanți la
piață începând cu momentul introducerii
ofertelor, pe baza regulilor aprobate de
către ANRE. Piețele centralizate anonime
sunt
organizate
distinct
pentru
tranzacționarea spot a certificatelor verzi,
cu alocarea acestora proporțional cu
ofertele
de
vânzare/cumpărare
certificate verzi, decontate între părți pe
baza rezultatelor notificate de către
Operatorul Pieței de Energie Electrică și
Gaze Naturale «OPCOM» - S.A.,
denumită în continuare OPCOM, și pentru
tranzacționarea la termen a certificatelor
verzi, decontate între părți pe baza
contractului standard aplicabil și a
rezultatelor notificate de OPCOM;”
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic

ap) piaţa centralizată pentru energia
electrică din surse regenerabile susţinută
prin certificate verzi - piaţă centralizată şi
anonimă în cadrul căreia se asigură
tranzacţionarea
concurenţială,
transparentă, publică, centralizată şi
nediscriminatorie a energiei electrice din

ap) nemodificat
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surse regenerabile asociat cu certificatele
verzi aferente cantităţii de energie electrică
tranzacţionate. În cadrul pieţei centralizate
pentru energia electrică susţinută prin
schema de ajutor de stat este stabilit în mod
concurenţial preţul energiei electrice, iar
certificatele verzi asociate cantităţii de
energie electrică tranzacţionate sunt
vândute la preţul de închidere stabilit în
ultima sesiune de tranzacţionare pe piaţa
centralizată anonimă spot de certificate
verzi;
aq) impactul mediu al certificatelor verzi
la consumatorul final - contravaloarea
certificatelor
verzi
facturată
consumatorilor finali, exprimată în
lei/MWh şi care se calculează ca produs
între cota de achiziţie de certificate verzi
exprimată în CV/MWh şi preţul mediu
ponderat al certificatelor verzi exprimat în
lei/CV, stabilit pe piaţa centralizată
anonimă spot, la nivelul anului anterior."

aq) Nemodificat

4. La articolul I punctul 3, alineatul (31)
al articolului 3 se modifică și va avea
următorul cuprins:

7
3.La articolul 3, după alineatul (3) se
introduc trei noi alineate, alineatele (31)(33), cu următorul cuprins:

Având în vedere că
intrarea în sistemul de

9

"(31) În cazul centralelor electrice de
producere a energiei electrice din surse
regenerabile care includ sisteme de stocare
a energiei electrice, ANRE poate emite
decizii
de
acreditare/modificarea
acreditării pentru aplicarea sistemului de
promovare prin certificate verzi, cu
condiţia ca sistemele de măsurare a
energiei electrice din instalaţii să permită
acordarea certificatelor verzi numai pentru
energia electrică produsă din surse
regenerabile.

„(31) În cazul centralelor electrice de promovare prin CV s-a
încheiat la 31.12.2016.
producere a energiei electrice din surse
regenerabile acreditate până la 31
decembrie 2016 care includ sisteme de
stocare a energiei electrice, pentru
acestea, ANRE poate emite, după caz,
decizii
de
acreditare/modificarea
acreditării pentru aplicarea sistemului de
promovare prin certificate verzi, cu
condiția ca sistemele de măsurare a
energiei electrice din instalații să permită
acordarea certificatelor verzi numai pentru
energia electrică produsă din surse
regenerabile, cu respectarea prevederilor
alin. (32).”
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic

(32) Perioada de aplicare a sistemului de
promovare prin certificate verzi este cea
prevăzută la alin. (2) şi se calculează de la
data emiterii primei decizii de acreditare
după
punerea
în
funcţiune
a
centralelor/grupurilor respective, care îi
conferă producătorului acreditat dreptul de
a beneficia de sistemul de promovare prin
certificate verzi, în vigoare la data emiterii
acesteia, din care se scade perioada în care
a beneficiat de sistemul de promovare prin

(32) - nemodificat
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certificate verzi conform art. 6 alin. (7) lit.
a), având în vedere perioadele de
întrerupere/suspendare survenite, definite
conform reglementărilor ANRE.
(33) Prin excepţie de la perioadele
prevăzute la alin. (2) se conferă dreptul
producătorului
acreditat
sau
producătorului
căruia
i-a
expirat
acreditarea sau licenţa:
a) să obţină certificatele verzi amânate de
la tranzacţionare conform prevederilor art.
6 alin. (21) şi (25), inclusiv după expirarea
perioadei de valabilitate a deciziei de
acreditare; şi
b) să tranzacţioneze, inclusiv după
expirarea perioadei de valabilitate a
deciziei de acreditare, până la data de 31
martie 2032, certificatele verzi emise
pentru producţia proprie realizată în
perioada de valabilitate a deciziei de
acreditare."
8

(33) -nemodificat»”

Art 3, Alin (6) din Legea nr. 220/2008,
republicată,
cu
modificările
și
completările ulterioare:

5. La articolul I, după punctul 3 se
adaugă un punct nou, punctul 31, cu
următorul cuprins:

f) cantităţile de energie electrică livrate
suplimentar de unităţile dispecerizabile
faţă de cantităţile de energie electrică din
notificările fizice orare transmise de

„31. La articolul 3 alineatul (6), litera f) se discriminării între
producătorii
abrogă.”

Pentru eliminarea

dispecerizabili de ESRE si cei
nedispecerizabili.
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producătorii de energie electrică din surse
regenerabile de energie la operatorul de
transport şi sistem.

Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
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4.La articolul 3 alineatul (6), după litera f)
se introduce o nouă literă, litera g), cu
următorul cuprins:
"g) energia electrică produsă, inclusiv în
perioada de probe, în grupuri sau centrale
electrice care utilizează surse regenerabile
de energie pentru care numărul redus de
certificate verzi calculat în conformitate cu
prevederile art. 6 alin. (7) lit. b),
corespunzător cumulului de ajutoare, este
mai mic sau egal cu zero."

Nemodificat
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5.La articolul 4, alineatul (5) se abrogă.

Nemodificat

11

6.La articolul 4, după alineatul (6) se
introduc două noi alineate, alineatele (61)
şi (62), cu următorul cuprins:
"(61) Începând cu anul 2018, ANRE
calculează cantitatea statică anuală de
certificate verzi, la fiecare doi ani, pe
baza unei metodologii, publică pe site-ul
propriu şi informează Guvernul până la
data de 30 iunie asupra cantităţii statice
anuale de certificate verzi pentru
următoarea perioadă de doi ani.

6. La articolul I punctul 6, alineatele (61) Numărul de certificate
verzi preluate în piața de
și (62) ale articolului 4 se abrogă.
certificate verzi nu mai
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
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trebuie aprobat prin HG,
având în vedere că acesta
rezultă direct în functie
de impactul stabilit al
CV, consumul final de
energie
electrică și
preșul de tranzacționare
al CV.

(62) Cantitatea statică anuală de
certificate verzi, comunicată de ANRE
conform alin. (61), se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Energiei, în termen de 60
de zile de la data comunicării acesteia de
către ANRE."
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7. La articolul I punctul 7, alineatul (7)
al articolului 4 se modifică și va avea
In
următorul cuprins:

7.La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
"(7) În luna decembrie, ANRE stabileşte
prin ordin cota anuală obligatorie de
achiziţie de certificate verzi estimată
pentru anul următor, ţinând cont de
cantitatea statică de certificate verzi şi
consumul final de energie electrică estimat
pentru anul următor, fără a depăşi
impactul
mediu
în
factura
consumatorului
final
de
11,1
euro/MWh. Valoarea în lei a acestui
impact se stabileşte având în vedere un
curs de schimb valutar calculat ca medie
aritmetică între valorile lunare ale cursului
mediu de schimb stabilit de Banca
Naţională a României pentru primele 11
luni ale anului în curs."

„(7) În luna decembrie, ANRE stabileşte
prin ordin cota anuală obligatorie de
achiziţie de certificate verzi estimată
pentru anul următor, ţinând cont de
consumul final de energie electrică estimat
pentru anul următor, astfel încât impactul
mediu anual estimat în factura
consumatorului final să fie de 12,5
euro/MWh în anul 2019, de 13
euro/MWh în anii 2020 și 2021 și de 14,5
euro/MWh începând cu anul 2022.
Valoarea în lei a acestui impact se
stabilește având în vedere un curs de
schimb valutar calculat ca medie aritmetică
între valorile lunare ale cursului mediu de
schimb stabilit de Banca Națională a
României pentru primele 11 luni ale anului
în curs.”
13

vederea preluării
tuturor
certificatelor
verzi emise in perioada
de aplicare a sistemului
de
promovare
prin
certificate verzi.
Tototdată, numărul
anual de certificate verzi
preluat în piața de
certificate verzi rezultă
având în vedere
impactul certificatelor
verzi în factura
consumatorilor finali,
consumul final de
energie electrică și
pretul de tranzacționare
al certificatelor verzi.

Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
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8. La articolul I, punctul 8 se modifică și
va avea următorul cuprins:
„8. La articolul 4, după alineatul (9) se
introduc patru noi alineate, alineatele
(91)- (94), cu următorul cuprins:

8.La articolul 4, după alineatul (9) se
introduce un nou alineat, alineatul (91),
cu următorul cuprins:
"(91) Începând cu anul de analiză 2018,
ANRE stabileşte prin ordin, până la data de
1 martie a fiecărui an, cota anuală
obligatorie de achiziţie de certificate verzi
aferentă anului precedent, pe baza
cantităţii statice de certificate verzi şi a
consumului final de energie electrică din
anul precedent, dar fără a depăşi
impactul mediu la consumator de 11,1
euro/MWh stabilit având în vedere
preţul mediu ponderat al tranzacţiilor
din piaţa centralizată anonimă spot a
certificatelor verzi din anul anterior.
Valoarea în lei se calculează la valoarea
cursului mediu de schimb stabilit de Banca
Naţională a României pentru anul
precedent."

«(91) Începând cu anul de analiză 2018,
ANRE stabileşte prin ordin, până la data de În vederea corelării cu
alin. (7).
1 martie a fiecărui an, cota anuală
obligatorie de achiziţie de certificate verzi
aferentă anului precedent, pe baza
consumului final de energie electrică din
anul precedent, astfel încât impactul
mediu la consumatorul final să fie de
maxim 11,7 euro/MWh în anul 2018, de
12,5 euro/MWh în anul 2019, de 13
euro/MWh în anii 2020 și 2021 și de 14,5
euro/MWh începând cu anul 2022.
Valoarea în lei se calculează la valoarea
cursului mediu de schimb stabilit de Banca
Naţională a României pentru anul
precedent iar pretul certificatelor verzi
utilizate pentru anul precedent se
calculează ca valoare medie ponderată a
prețului
certificatelor
verzi
din

14

tranzacțiile pe piața centralizată
anonimă spot de certificate verzi din
anul precedent.
(92) În vederea corelării cererii și ofertei
de certificate verzi din piața de
certificate verzi, începând cu anul 2023
ANRE poate reduce impactul mediu
anual estimat al certificatelor verzi în
factura consumatorului final, pe baza
unei metodologii proprii, publică pe siteul propriu şi informează Guvernul până
la data de 30 iunie asupra nivelului
acestuia pentru anul următor.

-----

-----

(93) Impactul mediu anual estimat al
certificatelor
verzi
în
factura
consumatorului final, comunicat de
ANRE conform alin. (92), se aprobă
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Energiei, în
termen de 60 de zile de la data
comunicării acestuia de către ANRE.

-----

(94) Aplicarea prevederilor alin. (7) și
(91), (92) și (93) garantează preluarea
tuturor certificatelor verzi estimate a fi
emise în perioada 1 aprilie 2017 – 31
decembrie 2031, inclusiv a certificatelor
verzi amânate de la tranzacționare, în
15

Pentru
a
evita
penalizarea nejustificată
a operatorilor economici
cu obligație de achiziție
de certificate verzi in
cazul in care oferta este
mai mica decat cererea.

condițiile în care consumul final anual
de energie electrică nu scade sub
valoarea medie înregistrată in perioada
2017 – 2022.»”
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
14

9.La articolul 6, după alineatul (1) se
introduc două noi alineate, alineatele (11)
şi (12), cu următorul cuprins:
"(11) Operatorul de transport şi sistem
emite pentru tranzacţionare certificatele
verzi amânate conform prevederilor alin.
(21) şi (25) şi după expirarea perioadei de
valabilitate a deciziei de acreditare a
producătorului, până la termenele
prevăzute la alin. (22) şi (26).
(12) Certificatele verzi emise în condiţiile
alin. (1) sunt supuse tranzacţionării şi
dobândesc valoare doar în momentul
tranzacţionării lor."

- nemodificat

15

10.La articolul 6, alineatele (22)-(24) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(22) Recuperarea certificatelor verzi
amânate conform prevederilor alin. (21) lit.
a) şi b) se va face începând cu 1 ianuarie

- nemodificat

16

2018, în tranşe egale lunare până la data de
31 decembrie 2025.
(23) În cazul centralelor electrice realizate
cu ajutor investiţional, după aplicarea
prevederilor alin. (7) lit. b), dispoziţiile
alin. (21) şi (25) se aplică astfel încât
numărul de certificate verzi rezultat să nu
fie subunitar.
(24) În cazul centralelor electrice realizate
cu ajutor investiţional, dacă numărul de
certificate verzi calculat de ANRE prin
aplicarea prevederilor alin. (7) lit. b) este
subunitar, nu se aplică prevederile alin.
(21) şi (25)."
16

9. La articolul I punctul 11, alineatele
(25) și (26) ale articolului 6 se modifică și
vor avea următorul cuprins:

11.La articolul 6, după alineatul (24) se
introduc două noi alineate, alineatele (25)
şi (26), cu următorul cuprins:
"(25) Începând cu 1 aprilie 2017 până la
data de 31 decembrie 2024 se amână
temporar tranzacţionarea a două certificate
verzi pentru centralele electrice solare din
cele prevăzute la alin. (2) lit. f), pentru
fiecare 1 MWh produs şi livrat de
producătorii de energie electrică din surse
regenerabile, acreditaţi de ANRE până la
data de 31 decembrie 2013.

„(25) Începând cu 1 aprilie 2017 până la
data de 31 decembrie 2020 se amână
temporar tranzacţionarea a două certificate
verzi pentru centralele electrice solare din
cele prevăzute la alin. (2) lit. f), pentru
fiecare 1 MWh produs şi livrat de
producătorii de energie electrică din surse
regenerabile, acreditaţi de ANRE până la
data de 31 decembrie 2013.

17

(26) Recuperarea certificatelor verzi
amânate conform prevederilor alin. (21) lit.
c) şi alin. (25) se va face începând cu 1
ianuarie 2025, în tranşe egale lunare până
la data de 31 decembrie 2030."

(26) Recuperarea certificatelor verzi
amânate conform prevederilor alin. (21) lit.
c) şi alin. (25) se va face începând cu 1
ianuarie 2021, în tranşe egale lunare până
la data de 31 decembrie 2030.”
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic

17

10. La articolul I punctul 12, litera b) a
alineatului (7) al articolului 6 se
modifică și va avea următorul cuprins:

12.La articolul 6 alineatul (7), litera b) 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
stabilite prin Decizia Comisiei C (2016)
8.865 final, 16 decembrie 2016, dacă
centralele
electrice
beneficiază
suplimentar de ajutor de stat."

„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
stabilite prin Decizia Comisiei C (2016)
8.865 final, 16 decembrie 2016, dacă
centralele
electrice
beneficiază
suplimentar de ajutor de stat.
Reducerea numărului de certificate
verzi prevăzută se aplică până la
concurenţa
valorii
ajutorului
investiţional primit de producătorul de
energie electrică.”
18

Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
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11. La articolul I, după punctul 12 se
introduce un punct nou, punctul 121, cu
următorul cuprins:
„121. La articolul 8 alineatul (1), după
litera c) se introduce o nouă literă, litera
d), cu următorul cuprins:
«d) energia electrică produsă în
România și vândută de către furnizori
unor consumatori/furnizori din afara
teritoriului României, prin tranzacții
bilaterale de energie electrică, în statele
cu care Guvernul României are semnate
acorduri bilaterale în acest sens. » ”

-----

Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
19

12. La articolul I punctul 13, alineatul
(6) al articolului 8 se modifică și va avea
următorul cuprins:
Nemodificat

13.La articolul 8, alineatele (4) şi (6) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) În factura de energie electrică
transmisă consumatorilor finali, valoarea
certificatelor verzi se facturează separat

Nemodificat

19

pentru
echilibrarea
taxării energiei electrice
în ceea ce privește
schema de certificate
verzi între consumatorii
din România și livrarea
energiei electrice în afara
granițelor României

faţă de tarifele/preţurile pentru energia
electrică, precizându-se temeiul legal.
Această valoare reprezintă produsul dintre
valoarea cotei anuale obligatorii de
achiziţie de certificate verzi (CV/MWh)
estimate de către ANRE, cantitatea de
energie electrică facturată (MWh) şi preţul
certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu
ponderat al tranzacţiilor din piaţa
centralizată anonimă spot a certificatelor
verzi în luna anterioară lunii de facturare
sau ultima medie ponderată lunară
disponibilă.
............................................................
(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
îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie
de certificate verzi pentru anul anterior,
care nu poate fi mai mare decât preţul
mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa
centralizată anonimă spot a certificatelor
verzi din anul anterior."

„(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
îndeplinirea
cotei
obligatorii de achiziție de certificate verzi
pentru anul anterior, care nu poate fi mai
mare decât preţul mediu ponderat al
tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă

20

Modul de regularizare a
CV face obiectul
procedurii de facturare
elaborată de ANRE.

spot a certificatelor verzi din anul
anterior.”
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
20

14.După alineatul (6) al articolul 8 se
introduce un nou alineat, alineatul (61), cu
următorul cuprins:
"(61) Facturarea certificatelor verzi,
respectiv regularizarea certificatelor verzi
până cel târziu la data de 1 septembrie a
fiecărui an, la consumatorii finali se
realizează de către furnizorii de energie
electrică şi producătorii prevăzuţi la alin.
(1), în baza unei proceduri specifice
elaborate de ANRE."

- nemodificat

21

15.La articolul 8, alineatul (7) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
"(7) Contravaloarea certificatelor verzi
neachiziţionate, potrivit prevederilor art.
12 alin. (2), precum şi amenda prevăzută la
art. 12 alin. (23) nu pot fi incluse în factura
către consumatorul final."

- nemodificat

22

16.La articolul 8, alineatul (9) se abrogă.

- nemodificat

21
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17.La articolul 10, alineatul (2) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
"(2) Cadrul de tranzacţionare a
certificatelor verzi pe piaţa certificatelor
verzi este asigurat de OPCOM, ca operator
al pieţei de energie electrică, conform
reglementărilor emise de ANRE."

- nemodificat

24

13. La articolul I punctul 18, alineatul
(5) al articolului 10 se modifică și va avea
următorul cuprins:

18.La articolul 10, după alineatul (3) se
introduc două noi alineate, alineatele (4) şi
(5), cu următorul cuprins:
"(4) ANRE va elabora până la data de 1
septembrie 2017 cadrul de reglementare
necesar funcţionării pieţelor centralizate
anonime de certificate verzi şi pieţei
centralizate pentru energia electrică
susţinută prin schema de ajutor de stat.

(4) - nemodificat

(5) Un certificat verde poate face obiectul
unei singure tranzacţii între producător în
calitate de vânzător şi furnizor în calitate
de cumpărător. Prin excepţie, producătorul
de energie electrică din surse regenerabile
angajat într-un contract bilateral cu un
furnizor de energie electrică, care se află
în situaţia de a nu realiza numărul de
certificate verzi contractate, poate
achiziţiona diferenţa de pe pieţele

„(5) Vânzarea certificatelor verzi este
permisă exclusiv producătorilor de
energie din surse regenerabile. Un
certificat verde poate face obiectul unei
singure tranzacţii între producător în
calitate de vânzător şi furnizor în calitate
de cumpărător. Prin excepţie, producătorul
de energie electrică din surse regenerabile
care se află în situaţia de a nu realiza
numărul de certificate verzi contractate,
22

Pentru clarificarea
domeniului de aplicare a
permisiunii de
tranzactionare de
certificate verzi.

centralizate de certificate verzi, doar
pentru a acoperi această diferenţă."

angajat într-un contract bilateral cu un
furnizor de energie electrică, poate
achiziţiona diferenţa de pe pieţele
centralizate de certificate verzi, doar
pentru a acoperi această diferenţă.”
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
creșterea
14. La articolul I, după punctul 18 se Pentru
1
pieței
introduce un nou punct, punctul 18 , cu lichidității
certificatelor verzi
următorul cuprins:
„181. La articolul 10, după alineatul (5) se
introduce un nou alineat, alineatul (6), cu
următorul cuprins:
«(6) Operatorii economici prevăzuţi la
art. 8 alin. (1) vor achiziționa din piața
centralizată anonimă spot de certificate
verzi definită la art. 2 lit. ao), atât anual
cât și trimestrial, un procent de
minimum 50 % din numărul de
certificate verzi aferent îndeplinirii cotei
anuale obligatorii de achiziție de
certificate
verzi,
cu
excepția
contractelor
bilaterale
încheiate
anterior intrării în vigoare a OUG
24/2017 și/sau a numărului de certificate
verzi transferate din contul de
producător în cel de furnizor pentru
situația când operatorul economic are
23

obligația de achiziție de certificate verzi
și are calitatea atât de producător cât și
de furnizor.
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
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19. La articolul 11, alineatele (3)-(5) se
abrogă.

Nemodificat

Legea nr. 220/2008
(3) Începând cu anul 2011, valorile de
tranzacţionare prevăzute la alin. (1) se
indexează anual de ANRE conform
indicelui mediu anual de inflaţie pentru
anul precedent, calculat la nivelul zonei
euro din Uniunea Europeană (UE),
comunicat oficial de către EUROSTAT.
(4) În termen de 15 zile de la publicarea
oficială a indicelui mediu anual de inflaţie
de către EUROSTAT, ANRE aprobă prin
ordin valorile minime şi maxime
determinate potrivit prevederilor alin. (1)
şi (3), aplicabile pentru anul în curs."
(5)După anul 2025, valoarea de
tranzacţionare a certificatelor verzi va fi
cea stabilită de piaţa certificatelor verzi,
dar nu poate fi mai mică decât valoarea
minimă de tranzacţionare aplicată în anul
2025, indexată anual în condiţiile alin. (3).
24
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20. La articolul 12, după alineatul (24) se
introduce un nou alineat, alineatul (25), cu
următorul cuprins:
"(25) Începând cu anul 2018, furnizorii,
precum şi producătorii prevăzuţi la art. 8
alin. (1) care nu realizează cota obligatorie
anuală sunt obligaţi să plătească
contravaloarea
certificatelor
verzi
neachiziţionate Administraţiei Fondului
pentru Mediu la valoarea de 70 euro pentru
fiecare certificat neachiziţionat, calculată
în lei la valoarea medie a cursului de
schimb stabilit de Banca Naţională a
României pentru anul precedent."

Nemodificat

27

21. La articolul 12, alineatul (23) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"(23) Furnizorii de energie electrică şi
producătorii care au obligaţia de achiziţie
de certificate verzi şi care realizează cota
obligatorie anuală de achiziţie de
certificate
verzi
pentru
trimestrul
precedent într-o proporţie mai mică de
90% faţă de cota anuală obligatorie se
sancţionează cu amenda egală cu produsul
dintre valoarea maximă a certificatelor
verzi stabilită anual conform prevederilor
legale şi numărul de certificate verzi
neachiziţionate corespunzător diferenţei
dintre 90% din cota anuală obligatorie şi

Nemodificat

25

cota realizată la nivelul fiecărui trimestru,
rămânând obligativitatea îndeplinirii cotei
anuale obligatorii, caz în care cuantumul
amenzii va fi cel prevăzut la alin. (2)."
28

22. La articolul 12, alineatele (3) şi (4) se
abrogă.

Nemodificat

29

Art. 14 alin. (4) din Legea nr. 220/2008,
republicată,
cu
modificările
și
completările ulterioare:
(4) Vânzarea energiei prevăzute la alin. (2)
nu trebuie să genereze venituri pentru
autorităţile publice, peste
valoarea reală a costului de investiţie din
cadrul proiectului finanţat parţial sau total
din fonduri structurale.

15. La articolul I punctul 23, alineatul
(4) al articolului 14 se abrogă.
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
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Condiţia
contractuală
“proiect negenerator de
venit” se consideră
îndeplinită dacă, în
condiţii de excedent
cantitativ
(producţie
anuală mai mare decât
consumul fizic propriu
exprimat
în
kWh)
autoritatea publică a
înregistrat costuri mai
mari
cu
energia
consumată,
în
comparaţie cu veniturile
obţinute din facturarea
energiei produse şi
livrate
în
SEN.
Formularea nu trebuie să
interzică realizarea de
venituri, mai ales că
există
numeroase
contracte semnate de
autoritati publice în care
realizarea de venituri a
fost
prevazută
în
calculele din studiile de
fezabilitate
aferente
acestor proiecte.

30

16. La articolul I punctul 23, alineatul
(6) al articolului 14 se modifică și va avea
următorul cuprins:

23. La articolul 14, alineatele (2), (3), (4),
(6), (8) şi (9) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"(2) Energia electrică produsă din surse
regenerabile de energie în centrale
electrice aparţinând autorităţilor publice şi
care sunt realizate, parţial sau total, din
fonduri structurale, în proiecte care nu sunt
«generatoare de venit» în sensul
prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE)
nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie
2006 de stabilire a anumitor dispoziţii
generale privind Fondul European de
Dezvoltare Regională, Fondul Social
European şi Fondul de Coeziune şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.260/1990 poate fi vândută furnizorilor de
energie electrică cu care acestea au încheiat
contract de furnizare, la preţuri negociate.

Nemodificat

(3) Furnizorii de energie electrică
menţionaţi la alin. (2) sunt obligaţi, la
solicitarea autorităţilor publice prevăzute
la alin. (2), să achiziţioneze energia
electrică produsă conform alin. (2).

Nemodificat

(4) Vânzarea energiei prevăzute la alin. (2)
nu trebuie să genereze venituri pentru

Nemodificat
27

autorităţile publice, peste valoarea reală a
costului de investiţie din cadrul proiectului
finanţat parţial sau total din fonduri
structurale.
............................................................
(6) Persoanele fizice care deţin unităţi de
producere a energiei electrice din surse
regenerabile cu putere instalată sub 100
kW pe loc de consum pot vinde energia
electrică produsă şi livrată în reţeaua
electrică aparţinând operatorilor de
distribuţie concesionari, în vederea
acoperirii
consumului
propriu
tehnologic al reţelei electrice, la un preţ
stabilit conform reglementărilor ANRE.

„(6) Prosumatorii care dețin unități de
producere a energiei electrice din surse
regenerabile cu puterea instalată de cel
mult 27 kW pe loc de consum pot vinde
energia electrică produsă și livrată în
rețeaua electrică furnizorilor de energie
electrică cu care aceștia au încheiate
contracte de furnizare a energiei
electrice,
conform
reglementărilor
ANRE.”
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic

(8) Pentru energia electrică produsă din
surse regenerabile de energie contractată
pe piaţa de energie electrică se asigură
acces garantat la reţea, cu excepţia energiei
electrice care este contractată şi vândută la
preţ reglementat în condiţiile legii, pentru
care se asigură accesul prioritar la reţea.

Nemodificat

(9) ANRE stabileşte regulile care să
permită accesul garantat, respectiv
28

Pragul de 20 kW este
acoperitor
pentru
persoanele fizice care
alimentează
doar
consumul de energie
electrică al gospodăriilor
proprii.
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prioritar la reţele în condiţiile alin. (7) şi
(8)."

Nemodificat»”

24. La articolul 14, alineatul (5) se abrogă.

Nemodificat

32

17. La articolul I, punctul 25 se modifică
și va avea următorul cuprins:
„25. La articolul 14, după alineatul (6) se
introduc șapte aliniate noi, alineatele
(61)- (67), cu următorul cuprins:

25. La articolul 14, după alineatul (6) se
introduce un nou alineat, alineatul (61), cu
următorul cuprins:
"(61) Autorităţile publice care deţin
capacităţi de producere a energiei electrice
din surse regenerabile realizate, parţial sau
total, din fonduri structurale beneficiază
din partea furnizorilor cu care au contract
de furnizare a energiei electrice, la cerere,
de serviciul de regularizare financiară între
energia livrată şi energia consumată din
reţea."

«(61) Autorităţile publice care deţin
capacităţi de producere a energiei electrice
din surse regenerabile realizate, parţial sau
total, din fonduri structurale beneficiază
din partea furnizorilor cu care au contract
de furnizare a energiei electrice, la cerere,
de serviciul de regularizare financiară între
energia livrată şi energia consumată din
reţea.
(62) Furnizorii de energie electrică sunt
obligaţi, la solicitarea prosumatorilor cu
care aceștia au încheiate contracte de
furnizare a energiei electrice conform
alin. (6), să achiziţioneze energia
electrică produsă conform alin. (6), la un
preț egal cu prețul mediu ponderat

---------
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înregistrat în Piața pentru
Următoare în anul anterior.

Ziua

-------(63) Prosumatorii, persoane fizice,
prevăzuți la alin. (6), altele decât cele
organizate conform Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 44/2008
privind
desfăşurarea
activităţilor
economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.
182/2016, cu modificările și completările
ulterioare, pot desfășura activitatea de
comercializare a energiei electrice
produse în unitățile de producere a
energiei electrice pe care le dețin, fără
înregistrarea și autorizarea funcționării
acestora.
(64) În factura de energie electrică,
prosumatorii prevăzuți la alin. (6)
beneficiază din partea furnizorilor de
energie electrică cu care aceștia au
încheiate contracte de furnizare a
energiei electrice de serviciul de
regularizare între valoarea energiei
electrice livrate și valoarea energiei
electrice consumate din rețea.
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scuteste persoanele
fizice care detin astfel
de centrale sa plateasca
certificate verzi pentru
consumul propriu
acoperit din propria
sursa de producer. In
prezent astfel de
consumatori, indiferent
daca sunt persoane

(65) Operatorii de distribuție de energie
electrică sunt obligați să realizeze
racordarea prosumatorilor prevăzuți la
alin. (6) și a autorităților publice
prevăzute la alin. (61) în conformitate cu
reglementările specifice emise de ANRE
în acest scop.“
(66) Prosumatorii, persoane fizice,
prevăzuti la alin. (6) sunt exceptați de la
obligația de achiziție anuală și
trimestrială
de
certificate
verzi
prevăzută la art. 8 alin. (2) și (21), pentru
energia electrică produsă și utilizată
pentru consumul final propriu, altul
decât consumul propriu tehnologic al
centralei electrice.
(67) Prin derogare de la Legea 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, și de la Legea
nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, prosumatorii,
persoane fizice, prevăzuți la alin. (6) și
(63) sunt exceptați/scutiți de la plata
tuturor obligațiilor fiscale aferente
cantității de energie electrică produsă
pentru
autoconsum,
precum
și
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fizice sau juridice,
platesc certificate verzi
si pentru energia
provenita din propria
sursa de producer care
acopera un consum
intern al consumatorulu,
conform prevederilor de
la art. 8 din Legea
220/2008 cu
modificarile si
completarile ulterioare.

excedentul vândut furnizorilor, conform
alin. (62).»”
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
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Art. 20 alin. (2) din Legea nr. 220/2008,
republicată,
cu
modificările
și
completările ulterioare:

18. La articolul I, după punctul 25 se
introduce un nou punct, punctul 251, cu
următorul cuprins:
„251. La articolul 20, aliniatele (1) și (2)
se modifică și vor avea următorul
cuprins:
«Art. 20. - (1) ANRE monitorizează
dezvoltarea şi funcţionarea pieţei de
certificate verzi, întocmeşte şi face public
anual pe site-ul propriu, până la data de
30 iunie, un raport privind modul de
funcţionare a sistemului de promovare a
energiei electrice din surse regenerabile.
(2) ANRE publică anual pe site-ul propriu,
în cadrul raportului prevăzut la alin. (1),
ponderea energiei electrice produse din
surse regenerabile în consumul final brut
de energie electrică, pentru anul
precedent.»”

(1) ANRE monitorizează dezvoltarea şi
funcţionarea pieţei de certificate verzi,
întocmeşte anual şi face public un raport
privind modul de funcţionare a sistemului
de promovare a energiei electrice din
surse regenerabile.
(2) ANRE publică anual pe site-ul propriu,
până la data de 30 martie, ponderea
energiei electrice produse din surse
regenerabile în consumul final brut de
energie electrică, cu excepția energiei
electrice
produse
în
centrale
hidroelectrice cu puteri instalate mai mari
de 10 MW, pentru anul precedent.

Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
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26. La articolul 30 alineatul (1), litera a) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) nefurnizarea sau furnizarea incompletă
ori incorectă, de către operatorii economici
şi persoanele fizice cu obligaţie de
raportare
la
ANRE,
a
datelor,
documentelor şi/sau a informaţiilor
solicitate în baza legii şi a reglementărilor
în vigoare, la termenele stabilite de
ANRE;"

Nemodificat
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Art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
220/2008, republicată, cu modificările și
completările ulterioare:
b) neplata contravalorii certificatelor
verzi neachiziţionate de către furnizorii şi
producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1), la
termenele stabilite prin reglementările
ANRE;

19. La articolul I, după punctul 26, se
introduce un nou punct, punctul 261, cu
următorul cuprins:
„261. La articolul 30 alineatul (1), litera b)
se abrogă.”

27. La articolul 30 alineatul (1), după litera
b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu
următorul cuprins:
"b1) neachiziţionarea trimestrială a unui
procent minim de 90% din numărul de

Nemodificat
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Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
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Textul existent la art. 30
alin. (1) lit. b) nu mai
poate fi aplicat având în
vedere schimbarea
regimului juridic al
penalităților anuale
percepute de
Administrația Fondului
pentru Mediu, în
conformitate cu
prevederile noului Cod
de procedură fiscală
reglementat prin Legea
nr. 207/2015, cu
modificările și
completările ulterioare.

certificate verzi necesara fi achiziţionate
conform prevederilor art. 8 alin. (21);"
37

28. La articolul 30 alineatul (1), după litera
f) se introduce o nouă literă, litera g), cu
următorul cuprins:
"g) nerespectarea art. 10 alin. (1) de către
producători şi furnizori."
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20. La articolul I punctul 29, alineatul
(2) al articolului 30 se modifică și va avea Eroare materială la
elaborarea
următorul cuprins:
OUG24/2017
„(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) Succesiunea b)-f)
lit. c)-f) se sancţionează cu amendă de la cuprindea în mod
1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor firesc și b1) care are
fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la sancțiuni diferite
100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.” conform alin. (23)
iar litera b) a fost
Autor: Comisia pentru industrii și servicii abrogată la punctul
și Comisia pentru mediu şi echilibru 18. de mai sus.
ecologic

29. La articolul 30, alineatele (2) şi (21) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1)
lit. b)-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.

(21) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit.
a) se sancţionează cu amendă după cum
urmează:
a) de la 10.000 lei la 100.000 lei în cazul
operatorilor economici, precum şi în cazul
persoanelor juridice nou-înfiinţate, care nu
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au înregistrat cifra de afaceri în anul
anterior sancţionării;
b) prin derogare de la prevederile art. 8
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, cu
amendă cuprinsă între 1%-5% din cifra de
afaceri realizată în cazul operatorilor
economici în anul financiar anterior pentru
nerespectarea repetată de cel puţin două ori
într-un an calendaristic şi cu amendă de la
100.001 lei la 1.000.000 lei, în cazul
persoanelor juridice nou-înfiinţate şi care
nu au înregistrat cifra de afaceri în anul
anterior sancţionării;
c) de la 2.000 lei la 20.000 lei în cazul
persoanelor fizice."
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30. La articolul 30, după alineatul (21) se
introduc două noi alineate, alineatele (22)
şi (23), cu următorul cuprins:
"(22) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit.
g) se sancţionează cu amendă după cum
urmează:
a) între 1%-5% din cifra de afaceri
realizată în anul financiar anterior, prin
derogare de la prevederile art. 8 alin. (2)
din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001,

21. La articolul I punctul 30, litera c) a
alineatului (23) al articolului 30 se
modifică și va avea următorul cuprins:
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aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) în cazul persoanelor juridice nouînfiinţate şi care nu au înregistrat cifra de
afaceri în anul anterior sancţionării,
acestea sunt sancţionate cu amendă de la
10.000 lei la 1.000.000 lei, prin derogare
de la prevederile art. 8 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
(23) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit.
b1) se sancţionează după cum urmează:
a) cu avertisment scris, în cazul primei
abateri;
b) cu amenda prevăzută la art. 12 alin. (23),
în cazul celei de-a doua abateri înregistrate
în ultimii 5 ani calendaristici consecutivi
de la prima abatere;
c) prin derogare de la prevederile art. 8
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, cu
amenda prevăzută la art. 12 alin. (23) şi
cu amendă cuprinsă între 1%-5% din cifra
de afaceri din anul precedent, pentru
persoane juridice care nu sunt

„c) prin derogare de la prevederile art. 8
alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.
2/2001, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, cu
amenda cuprinsă între 1%-5% din cifra de
afaceri din anul precedent şi cu Eroare materială suspendarea prin decizie ANRE a emiterii Nu se pot aplica 2
de certificate verzi operatorilor economici sanctiuni principale
36

acreditate pentru aplicarea sistemului
de promovare prin certificate verzi,
respectiv cu amenda prevăzută la art. 12
alin. (23) din prezentul act normativ şi cu
suspendarea prin decizie ANRE a emiterii
de certificate verzi operatorilor economici
şi persoanelor fizice acreditate, până la
concurenţa cu numărul de certificate verzi
neachiziţionate, începând cu cea de-a treia
abatere înregistrată în ultimii 5 ani
calendaristici consecutivi de la prima
abatere."

şi persoanelor fizice acreditate, până la
concurenţa cu numărul de certificate verzi
neachiziţionate, începând cu cea de-a treia
abatere înregistrată în ultimii 5 ani
calendaristici consecutivi de la prima
abatere."
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31. La articolul 30, alineatul (3) se abrogă.
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Art. II
- Articolul 5 din Legea nr. 122/2015 pentru
aprobarea unor măsuri în domeniul
promovării producerii energiei electrice
din surse regenerabile de energie şi privind
modificarea şi completarea unor acte
normative, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 387 din 3 iunie
2015, se abrogă.

Nemodificat

Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
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22. Articolul III se modifică și va avea
următorul cuprins:
Art. III

„Art. III. - Alineatele (1) şi (2) ale
articolului II din Legea nr. 23/2014 pentru
37

si cu amenda
prevazuta la art. 12
alin. (23) si cu cifra
de afaceri.

1.Alineatele (1) şi (2) ale articolului II din
Legea nr. 23/2014 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, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie
2014, cu modificările ulterioare, se
modifică şi vor avea următorul cuprins:

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, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
184 din 14 martie 2014, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
«Art. II. - (1) Prin derogare de la art. 23
din Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, și de la art. X
din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 24/2017 privind modificarea şi
completarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a
producerii
energiei
din
surse
regenerabile de energie şi pentru
modificarea unor acte normative,
producătorii de energie electrică și
autoritățile publice care deţin centrale
electrice din surse regenerabile de
energie care beneficiază de sistemul de
promovare prin certificate verzi sau care
au beneficiat de sistemul de promovare
și dețin certificate verzi, cu puteri
instalate de cel mult 3 MW pe producător,

"(1) Producătorii de energie electrică din
surse regenerabile de energie care deţin
centrale electrice care beneficiază de
sistemul de promovare, cu puteri instalate
de cel mult 1 MW pe producător pot
încheia contracte negociate direct numai cu
furnizorii consumatorilor finali pentru
vânzarea energiei electrice şi/sau a
certificatelor verzi, prin derogare de la
art. 23 din Legea energiei electrice şi a
gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, şi
de la art. X din prezenta ordonanţă de
urgenţă.
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Producătorii de E-SRE
mici au dificultăți în
vânzarea certificatelor
verzi și a energiei
electrice pe piețele
actuale.
S-au introdus autoritațile
publice conform adresei
Consiliului
Concurenței4c3/263/2018 din
18.04.208

pot încheia contracte negociate direct
numai cu furnizorii consumatorilor finali
pentru vânzarea energiei electrice și/sau a
certificatelor verzi.
(2) Autoritățile publice care dețin
capacități de producere a energiei
electrice
din
surse
regenerabile
realizate, parțial sau total, din fonduri
structurale, cu puteri instalate de cel
mult 3 MW pe producător, în proiecte care
nu sunt «generatoare de venit» în sensul
prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE)
nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie
2006 de stabilire a anumitor dispoziții
generale privind Fondul European de
Dezvoltare Regională, Fondul Social
European şi Fondul de Coeziune şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.260/1990, pot încheia contracte
bilaterale de vânzare - cumpărare a
energiei electrice negociate direct, prin
derogare de la art. 23 din Legea nr.
123/2012, cu modificările și completările
ulterioare.”

(2) Producătorii de energie electrică din
surse regenerabile de energie care deţin
centrale electrice cu putere instalată
cuprinsă între 1 MW şi 3 MW pe
producător, care beneficiază de sistemul
de promovare şi care se încadrează în
categoria întreprinderilor mici şi
mijlocii, conform prevederilor Legii nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi autorităţile publice
care deţin capacităţi de producere a
energiei electrice din surse regenerabile
realizate, parţial sau total, din fonduri
structurale, în proiecte care nu sunt
«generatoare de venit» în sensul
prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE)
nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie
2006 de stabilire a anumitor dispoziţii
generale privind Fondul European de
Dezvoltare Regională, Fondul Social
European şi Fondul de Coeziune şi de

Autor: Comisia pentru industrii și servicii,
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
și deputat Lucian Bode
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abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.260/1990, pot încheia contracte
bilaterale de vânzare-cumpărare a energiei
electrice negociate direct, prin derogare de
la art. 23 din Legea nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare."
43
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Art. IV
1.După alineatul (2) al art. II din Legea nr.
23/2014 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, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
184 din 14 martie 2014, se introduce un
nou alineat, alineatul (21), cu următorul
cuprins:
"(21) Vânzarea energiei prevăzute la
alin. (1) şi (2) nu trebuie să genereze
venituri pentru producătorii de energie
electrică, peste valoarea reală a costului
de investiţie din cadrul proiectului
finanţat parţial sau total din fonduri
structurale."

23. Articolul IV se abrogă.

Art. V
În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare
a prezentei ordonanţe de urgenţă,

Nemodificat

Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
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Aceasta restrictie poate
conduce la diminuarea
eronata a numarului de
certificate verzi
deoarece nu toți
producătorii de E-SRE
care au accesat fonduri
structurale au o astfel de
restricție în contractele
de finanțare. De altfel
depasirea nu este
interzisa de
reglementarea
europeana. Aceasta
mentioneaza ca
depasirea pragului
conduce la rambursarea
doar a valorii
depasirilor.

Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei (ANRE) actualizează
cadrul de reglementare, ca urmare a
modificărilor şi completărilor prevăzute la
art. I.
45

Art. VI
Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei
ordonanţe
de
urgenţă,
1
2
prevederile art. 4 alin. (4 ) şi (4 ) din Legea
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
se abrogă.
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Art. VII
Cantitatea statică anuală de certificate
verzi pentru perioada 2017-2018 este de
14.910.140 certificate verzi, ajustată
pentru anul 2017 conform prevederilor art.
VIII alin. (1).
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Art. VIII
(1)Până la data de 1 a lunii următoare
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, ANRE va stabili prin ordin cota
anuală obligatorie de achiziţie de
certificate verzi estimată aplicabilă de la
data intrării în vigoare a acestuia, ţinând

Nemodificat”
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cont de cantitatea statică de certificate
verzi şi consumul final de energie electrică
estimat pentru anul 2017, fără a depăşi un
impact mediu în factura consumatorului
final de 11,1 euro/MWh. Cantitatea statică
ce va fi luată în calculul acestei cote este
egală cu produsul dintre cantitatea statică
de CV stabilită la art. VI şi numărul de zile
rămase de la intrarea în vigoare a ordinului
ANRE până la sfârşitul anului împărţit la
365 de zile.
(2)Până la data de 1 martie 2018, ANRE va
stabili prin ordin cota anuală obligatorie de
achiziţie de certificate verzi pentru anul
2017, după cum urmează:
a)pentru perioada cuprinsă între data de 1
ianuarie 2017 şi data intrării în vigoare a
ordinului ANRE prevăzut la alin. (1),
valoarea cotei anuale obligatorii de
achiziţie de certificate verzi se stabileşte pe
baza cantităţilor realizate de energie
electrică din surse regenerabile şi a
consumului final de energie electrică din
perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie
2017 şi data intrării în vigoare a ordinului
ANRE prevăzut la alin. (1), în condiţiile
art. 4 alin. (9) din Legea nr. 220/2008,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
42

b)pentru perioada cuprinsă între data
intrării în vigoare a ordinului ANRE
prevăzut la alin. (1) şi data de 31 decembrie
2017, valoarea cotei anuale obligatorii de
achiziţie de certificate verzi se stabileşte pe
baza cantităţii statice de certificate verzi
stabilite conform prevederilor alin. (1) şi a
consumului final de energie electrică din
perioada cuprinsă între data intrării în
vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin.
(1) şi data de 31 decembrie 2017, dar fără
a depăşi impactul mediu la consumator de
11,1 euro/MWh stabilit având în vedere
preţul mediu ponderat al tranzacţiilor din
piaţa centralizată de certificate verzi,
respectiv din piaţa anonimă spot a
certificatelor verzi, după caz, din aceeaşi
perioadă. Valoarea în lei se calculează la
valoarea cursului mediu de schimb stabilit
de Banca Naţională a României pentru
perioada cuprinsă între data intrării în
vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin.
(1) şi data de 31 decembrie 2017.
48

Art. IX
Certificatele verzi emise de operatorul de
transport şi sistem începând cu data de întâi
a lunii următoare intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă şi
certificatele
verzi
amânate
la
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tranzacţionare începând cu 1 iulie 2013
sunt valabile şi se pot tranzacţiona până la
data de 31 martie 2032.
49

Art. X
Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă contractele
bilaterale ce se vor încheia pe piaţa
contractelor bilaterale a certificatelor verzi
pot avea o durată maximă de valabilitate
până la data de 31 august 2017.
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Art. XI
(1) Contractele bilaterale de vânzarecumpărare a certificatelor verzi încheiate
înainte de intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă produc efecte
juridice până la data expirării acestora, fără
posibilitate de prelungire.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă este
interzisă încheierea de acte adiţionale la
contractele bilaterale, pentru majorarea
numărului
de
certificate
verzi
tranzacţionate prin acestea.
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Art. XII
(1)Începând cu data de 1 septembrie 2017
tranzacţionarea certificatelor verzi este
permisă numai producătorilor de energie
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electrică din surse regenerabile de energie
şi operatorilor economici care au obligaţia
prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr.
220/2008, republicată, cu modificările şi
completările
ulterioare,
în
mod
transparent,
centralizat
şi
nediscriminatoriu pe pieţele centralizate
anonime şi/sau pe piaţa centralizată pentru
energia electrică din surse regenerabile
susţinută prin certificate verzi administrate
de OPCOM.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1)
pot tranzacţiona în calitate de cumpărători,
pe piaţa centralizată pentru energia
electrică susţinută prin certificate verzi,
toţi furnizorii de energie electrică.
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Art. XIII
(1)De la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă până la 31 martie
2032, valoarea de tranzacţionare a
certificatelor verzi pe pieţele menţionate la
art. 10 alin. (1) din Legea nr. 220/2008,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se încadrează
între:
a)o valoare minimă de tranzacţionare de
29,4 euro/certificat; şi
b)o valoare maximă de tranzacţionare de
35 euro/certificat.
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(2)Pentru perioada prevăzută la alin. (1),
valoarea în lei se calculează la valoarea
cursului mediu de schimb stabilit de Banca
Naţională a României pentru anul
precedent şi se publică de către OPCOM pe
site-ul propriu, în ziua lucrătoare
următoare zilei în care BNR publică cursul
mediu de schimb pentru anul precedent.
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Art. XIV
Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi
supune spre aprobare Guvernului cadrul
legal
necesar
pentru
a
asigura
comercializarea energiei electrice produse
şi livrate în reţeaua electrică de centralele
electrice aparţinând persoanelor fizice
prevăzute la art. 14 alin. (6) din Legea nr.
220/2008, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în termen de 150
de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.
Articolul XV
Până la înfiinţarea pieţei centralizate
anonime a certificatelor verzi, în factura de
energie electrică transmisă consumatorilor
finali, preţul certificatelor verzi va fi
calculat ca preţ mediu ponderat al
tranzacţiilor din piaţa centralizată a
certificatelor verzi din luna anterioară lunii

24. Articolul XIV se abrogă.
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
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Având în vedere
mecanismul propus la
art. 14 alin. (6), pentru
plata persoanelor fizice
prin intermediul
furnizorilor.
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de facturare sau ultima medie ponderată
lunară disponibilă.
Articolul XVI
Certificatele verzi emise după data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă
dobândesc
valoare
în
momentul
tranzacţionării, iar cele emise anterior au
regimul juridic stabilit de legislaţia în
vigoare la momentul emiterii acestora.
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Art. XVII
Pentru anul 2017, furnizorii, precum şi
producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din
Legea nr. 220/2008, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, care
nu realizează cota obligatorie anuală sunt
obligaţi să plătească contravaloarea
certificatelor
verzi
neachiziţionate
Administraţiei Fondului pentru Mediu la o
valoare egală cu 70 euro pentru fiecare
certificat neachiziţionat, calculată în lei la
valoarea medie a cursului de schimb
stabilit de Banca Naţională a României
pentru anul precedent.
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Art. XVIII
(1)Constituie contravenţie nerespectarea
prevederilor art. XI, privind încheierea de
acte adiţionale la contractele bilaterale în
vigoare, pentru extinderea valabilităţii
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acestora şi/sau majorarea numărului de
certificate verzi tranzacţionate.
(2)Prin derogare de la prevederile art. 8 din
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, nerespectarea
prevederilor alin. (1) se sancţionează cu
amendă cuprinsă între 1%-5% din cifra de
afaceri realizată în anul financiar anterior.
(3)În cazul persoanelor juridice nouînfiinţate şi care nu au înregistrat cifra de
afaceri în anul anterior sancţionării,
acestea sunt sancţionate cu amendă de la
10.000 lei la 1.000.000 lei.
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Art. XIX
Modificările aduse articolului 30 din Legea
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi
articolul XVIII intră în vigoare la 10 zile
de la data publicării prezentei ordonanţe de
urgenţă în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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Art. II. – (1) Până la data de 1 a lunii
următoare intrării în vigoare a prezentei
48

legi,
Autoritatea
Națională
de
Reglementare în Domeniul Energiei,
denumită în continuare ANRE, va stabili
prin ordin cota anuală obligatorie de
achiziție de certificate verzi estimată
aplicabilă de la data intrării în vigoare a
acestuia, ținând cont de consumul final
estimat de energie electrică pentru
perioada cuprinsă între data intrării în
vigoare a ordinului și până la 31
decembrie 2018.

----

(2) La stabilirea impactului mediu
estimat al certificatelor verzi pentru
perioada cuprinsă între data intrării în
vigoare a ordinului prevazut la alin. (1)
și 31 decembrie 2018, ANRE are în
vedere impactul mediu anual al
certificatelor verzi pentru 2018 de
maxim 11,7 euro/MWh. Valoarea în lei
a impactului mediu estimat se calculează
având în vedere un curs de schimb
valutar calculat ca medie aritmetică
între valorile lunare ale cursului mediu
de schimb stabilit de Banca Națională a
României pentru primele 5 luni ale
anului în curs.”
Art. III. - (1) În termen de 90 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei legi,
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Norme necesare
implementării
modificărilor aduse
prin prezenta lege

ANRE
actualizează
cadrul
de
reglementare, ca urmare a modificărilor
și completărilor prevăzute la art. I.
Art. IV. - Prin derogare de la
prevederile art. 23 alin. (1) și ale art. 28
lit. b) și c) din Legea energiei electrice și
a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările și completările ulterioare, 2
sau mai mulți producători de energie
din surse regenerabile, indiferent de
tehnologia
folosită,
în
vederea
îmbunătățirii performanțelor financiare
și de producție, pot participa pe piețele
concurențiale de energie împreună ca o
singură
entitate
agregată,
cu
respectarea
prevederilor
Legii
concurenței nr. 21/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
conform
reglementărilor
ANRE
realizate în termen de 6 luni de la
intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. V. - (1) Ca alternativă la sistemul de
promovare prin certificate verzi instituit
prin Legea nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a
producerii
energiei
din
surse
regenerabile de energie, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
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Energia regenerabila
prin natura ei este
impredictibila si
dependenta de factorul
meteo. Prin agregarea a
doi sau mai multi
producatori din surse
regenerabile din
tehnologii diferite,
cantitatea de
dezechilibre in sistem
scade, iar vanzarea
energiei se poate face
mai eficient. Obligatia
producatorilor de
energie din surse
regenerabile de a vinde
energia „in banda” ii
transforma pe acestia
de-facto in traderi si
creste in mod
nejustificat cantitatea de
energie
vanduta/cumparata in
PZU/piata de
echilibrare, cu efecte
adverse asupra formarii
pretului. Un producator
mic nu are capacitatea

Ministerul Energiei, împreună cu
ANRE, poate elabora și supune spre
aprobare Guvernului schema de ajutor
de stat pentru sprijinirea producerii
energiei electrice din surse regenerabile
sub forma unei prime fixe pe tip de
tehnologie, care se adaugă la prețul
mediu al energiei electrice rezultat din
tranzacțiile pe piața centralizată de
energie electrică.
(2) Schema de ajutor de stat prevăzută
la alin. (1) se elaborează de Ministerul
Energiei, împreună cu ANRE, se
notifică Comisiei Europene în termen de
60 de zile de la data elaborării și se
aprobă prin ordonanță a Guvernului în
termen de 60 de zile de la data deciziei
de autorizare a schemei emisă de
Comisia Europeană.
(3) Producătorii de energie electrică din
surse regenerabile care beneficiază de
sistemul de promovare prin certificate
verzi pot să opteze fie pentru schema de
ajutor de stat prevăzută la alin. (1), fie
pentru sistemul de promovare prin
certificate verzi.
(4) Bugetul schemei de ajutor de stat
prevăzută la alin. (1) se stabilește astfel
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de a forma produse
standard de unul singur,
prin natura marimii nu
poate avea departamente
sofisticate de trading, iar
in situatia actuala el se
vede de-facto exclus din
piata bilaterala de
energie electrică.

încât ajutorul acordat prin sistemul de
promovare prin certificate verzi și sub
formă de primă să nu depășească
bugetul aprobat în Decizia Comisiei
Europene
C(2015)
2886
pentru
autorizarea modificărilor schemei de
sprijin prin certificate verzi.
Autor: Comisia pentru industrii și servicii
și Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
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