
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.188/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţă
financiară nerambursabilă dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în
calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu,
pentru finanţarea Proiectului de eficienţă energetică, semnat la
Bucureşti la 18 octombrie 2002

Prin ordonanţa de urgenţă s-a ratificat Acordul de asistenţă
financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de
implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea
Proiectului de eficienţă energetică.

Ratificarea Acordului de asistenţă financiară
nerambursabilă menţionat prezintă un caracter de urgenţă atât pentru
îndeplinirea condiţiilor de intrare în efectivitate a acestuia, cât şi
pentru a facilita accesul la finanţarea externă.

Unul din obiectivele strategice ale României este
reprezentat de reducerea intensităţii consumurilor energetice în
industrie cu 16-25% în anul 2010 faţă de anul de referinţă 1997. În
acest scop, Guvernul a adoptat “ Programul privind îmbunătăţirea
eficienţei energetice”, care are la bază următoarele principii: reducerea
barierelor în promovarea eficienţei energetice, promovarea unor
mecanisme financiare adecvate, educarea consumatorilor pentru
utilizarea mai eficientă a energiei, promovarea colaborării dintre
producătorii, distribuitorii şi consumatorii de energie electrică, precum
şi promovarea serviciilor din sectorul privat. Realizarea acestui
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obiectiv este dependentă de atragerea de resurse financiare şi de
utilizarea lor prin mecanisme comerciale orientate către piaţă.

Obiectivul principal al politicii naţionale de utilizare
eficientă a energiei este obţinerea beneficiului maxim în întregul lanţ
energetic care cuprinde producerea, conversia, stocarea, transportul,
distribuţia şi consumul diferitelor forme de energie. Realizarea acestui
obiectiv este dependentă de atragerea de resurse financiare şi de
utilizarea lor prin mecanisme comerciale orientate către piaţă.

Capacitatea redusă de finanţare din surse interne a
investiţiilor pentru creşterea eficienţei energetice a determinat
necesitatea atragerii unor surse externe rambursabile sau
nerambursabile. La solicitarea Guvernului României, Facilitatea
Globală  de Mediu (FGM) şi-a manifestat disponibilitatea de a acorda
României, prin intermediul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare, asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 8
milioane drepturi speciale de tragere (DTS), echivalent, în scopul
susţinerii proiectelor de eficienţă energetică.

Principalul obiectiv al Proiectului îl constituie reducerea
susţinută a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin finanţarea de
subproiecte de investiţii, avâns ca scop creşterea eficienţei utilizării
energiei în România.

Proiectul va fi implementat de Fondul Român pentru
Eficienţa Energiei, înfiinţat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.124/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2002, instituţie
specializată în promovarea investiţiilor de eficienţă energetică, în
concordanţă cu politica Guvernului în acest domeniu.

Proiectul are două componente:
A. Componenta de investiţii, care va include acordarea de

subîmprumuturi, în condiţii comerciale, unor beneficiari solvabili care
înaintează proiecte ce au ca scop creşterea eficienţei energetice.

B. Componenta de asistenţă tehnică, care cuprinde atât
activităţi de dezvoltare a capacităţii instituţionale, cât şi sprijin acordat
Fondului  Român pentru Eficienţa Energiei, pentru administrarea
subîmprumuturilor şi implementarea Proiectului.
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Fondul Român pentru Eficienţa Energiei va avea obligaţia
de a utiliza în sistem revolving sumele rambursate din subproiectele
finanţate, astfel încât, începând cu anul 2006 să se poată autofinanţa în
proporţie de 100%. De asemenea, va avea obligaţia de a atrage
finanţări de la alte instituţii financiare internaţionale, bănci comerciale
româneşti şi străine, astfel încât să sporească capitalul investiţional
iniţial.

Avantajele Proiectului:
- finanţarea acordată României de Facilitatea Globală de

Mediu, în valoare de 8 milioane drepturi speciale de tragere (DTS),
echivalent, este nerambursabilă;

- fondurile vor fi disponibilizate Fondului Român pentru
Eficienţa Energiei care va finanţa proiecte de investiţii în domeniul
eficienţei energetice în sistem revolving, asigurând astfel un rulaj
eficient al capitalului iniţial constituit din finanţarea nerambursabilă
acordată de Facilitatea Globală de Mediu;    

- până în anul 2005, costurile de funcţionare ale Fondului
Român pentru Eficienţa Energiei vor fi acoperite din sumele aferente
componentei de asistenţă tehnică, fără a fi necesară asigurarea de
fonduri de la bugetul de stat. Contribuţia părţii române la finanţarea
Proiectului  va fi asigurată din fonduri de la bugetul de stat, numai
dacă va fi imperios necesar, pentru continuarea şi finalizarea
Proiectului, în conformitate cu prevederile articolelor 3.01 (ii) şi 3.04
(c) din Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă, în funcţie de
rezultatele obţinute în urma analizei intermediare desfăşurată împreună
cu reprezentanţii Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, la data de 30 iunie 2005.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a
adoptat Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.188/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţă financiară
nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de
implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea
Proiectului de eficienţă energetică, semnat la Bucureşti la 18
octombrie 2002. 
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