
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere privind
cooperarea între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei pentru
Implementarea în comun (JI) şi   a    Acordului     asupra    proiectului
„Dezvoltarea      utilităţilor    municipale – sistemul de încălzire din Făgăraş –
faza a  doua – CT5, CT6, CT7, CT8, judeţul Braşov”, semnate la Oslo la 21
decembrie 2001

România este Parte la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor
climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, Convenţie ce a fost ratificată de
România prin Legea nr. 24/1994. Ţara noastră a fost prima Parte înscrisă în Anexa I a
Convenţiei care a ratificat şi Protocolul de la Kyoto, din 1997, prin Legea nr. 3/2001.
În această Convenţie, ţara noastră este înscrisă în Anexa I alături de alte ţări cu
economie în tranziţie şi ţări dezvoltate. Aceste două instrumente juridice
internaţionale permit Părţilor cuprinse în Anexa I a Convenţiei să aplice în comun
prevederile referitoare la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în interesul
ambelor părţi. În baza Protocolului de la Kyoto, România urmează să reducă emisiile
de dioxid de carbon echivalent cu 8%, în prima perioadă de angajament 2008 – 2012,
faţă de anul de bază 1989. Potenţialul de reducere a ţării noastre este mai mare, ceea
ce permite transferul unor unităţi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin
proiecte comune cu alte ţări, care au nevoie să achiziţioneze asemenea unităţi de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

În baza prevederilor din Convenţie şi Protocol se pot încheia Memorandumuri
de Înţelegere cu ţări dezvoltate, care să creeze cadrul de derulare pentru acest tip de
proiecte. În baza acestor Memorandumuri cadru pot fi apoi derulate proiecte
concrete, care să rezolve aspecte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu
respectarea politicii din domeniul protecţiei mediului şi a priorităţilor de aplicare a
acesteia.

Având în vedere că Părţile la Convenţie se vor ghida după principiile
stabilite prin articolul 3.3. al Convenţiei, care stipulează, printre altele, că acestea
trebuie să ia în considerare faptul că „politicile şi măsurile stabilite pentru atenuarea
schimbărilor climatice trebuie să fie eficiente din punct de vedere al costurilor, astfel
încât să asigure beneficii globale la cel mai mic cost posibil”, Guvernul României şi
Guvernul Norvegiei au semnat, în temeiul articolului 4.2. din Convenţie şi al
articolului 6 din Protocolul de la Kyoto, Memorandumul de Înţelegere privind
cooperarea între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei pentru
Implementarea în comun (JI) şi  Acordul     asupra    proiectului    „Dezvoltarea     
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utilităţilor    municipale – sistemul de încălzire din Făgăraş – faza a doua – CT5,
CT6, CT7, CT8, judeţul Braşov”.

Norvegia este, de asemenea, Parte la Convenţie şi a ratificat Protocolul de la
Kyoto.

Acest Memorandum se aplică procedurilor care, în conformitate cu articolul 6
al Protocolului de la Kyoto, facilitează dezvoltarea şi implementarea în România a
unor proiecte ce vizează reducerea emisiilor şi transferul către Norvegia a unor unităţi
de reducere a emisiilor, care rezultă din aceste proiecte.

Pe baza acestui Memorandum a fost semnat, la aceeaşi dată, un Acord asupra
proiectului „Dezvoltarea  utilităţilor    municipale – sistemul de încălzire din Făgăraş
– faza a  doua – CT5, CT6, CT7, CT8, judeţul Braşov”, care are ca obiectiv
implementarea unui proiect de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin
aplicarea măsurilor de eficienţă energetică, în cadrul sistemului de încălzire din
municipiul Făgăraş.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice
locale, pentru acest proiect a fost emis Acordul Ministerului Finanţelor Publice
nr. 134/27.01.2000, iar indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Dezvoltarea  utilităţilor    municipale – sistemul de încălzire din Făgăraş – etapa a
II-a – CT5, CT6, CT7, CT8, judeţul Braşov”, au fost aprobaţi prin Hotărârea
Guvernului nr. 230/2000. Finanţarea acestui proiect, în valoare de 5.557.733 USD, se
face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 38/1997 pentru ratificarea
Acordului de Împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România
şi BERD, semnat la Londra, la 13 aprilie 1997, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 205/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi se realizează din
economiile înregistrate la împrumutul BERD, din prima etapă, în valoare de
1.955.182 USD, din transferuri de la bugetul de stat în valoare de 2.577.868 USD,
dintr-un grant norvegian, în valoare de 550.000 USD (5 milioane NOK) şi în
completare, din transferuri de la bugetul de stat şi alocaţii de la bugetul local
(conform prevederile Legii nr. 587/2001 pentru ratificarea Acordului de amendament
dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la
Londra la 6 iulie 2001, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea „Proiectului privind conservarea
energiei termice”, semnat la Londra la 13 aprilie 1997), în valoare de 339.683 USD.
Diferenţa de 135.000 USD, provenită de la modificarea ratei de schimb USD/coroană
norvegiană va fi suportată din fondurile proprii ale operatorului furnizor/prestator de
servicii publice locale de gospodărire comunală specializat.

Prin aceste proiecte de cooperare cu Norvegia se va realiza o reducere a
emisiilor de CO2 de 489.146 tone, în perioada 2001 – 2015, iar partea norvegiană va
primi, conform Memorandumului şi a Acordului privind acest proiect, cca. 170.000
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de unităţi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră – ERU (tone CO2) pentru
perioada 2008 – 2012, ceea ce înseamnă un preţ de 30 NOK ≈ 3,3 USD/tona CO2.

Acest Memorandum de Înţelegere intră în vigoare la data primirii ultimei
notificări prin care, Guvernele Participante se informează reciproc, pe căi
diplomatice, asupra îndeplinirii procedurilor legale interne.

Ţinând seama de bunele relaţii de colaborare dintre România şi Norvegia, de
faptul că primul proiect dezvoltat pe baza Memorandumului trebuie să se realizeze
într-un cadru legal aprobat pe plan intern şi datorită stadiului avansat al lucrărilor, se
impune ratificarea acestuia.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea pentru
ratificarea Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea între Guvernul
României şi Guvernul Regatului Norvegiei pentru Implementarea în comun (JI) şi a
Acordului asupra    proiectului    „Dezvoltarea      utilităţilor     municipale – sistemul
de încălzire din Făgăraş – faza a    doua – CT5, CT6, CT7, CT8, judeţul Braşov”,
semnate la Oslo la 21 decembrie 2001.
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