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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
București, 13.09.2022 

Nr. 4c-8 /447/2022 
 

R A P O R T    P R E L I M I N A R 

asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea 

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

energiei din surse regenerabile de energie 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
mediu și echilibru ecologic, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost sesizate spre dezbaterea 
pe fond, în procedură obișnuită, cu proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie, transmis cu adresa nr. PLx 
320/2021 din data de 01 septembrie 2021 și înregistrat la Comisia pentru mediu 
și echilibru ecologic cu nr.341 din 01 septembrie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008, în sensul introducerii, în regim de urgenţă, a 
prevederilor care să reglementeze faptul că, la înstrăinarea unei centrale 
electrice acreditate, transferul de certificate verzi aflate în contul producătorului 
de E-SRE care deţine centrala electrică, să nu fie considerat tranzacţie 
comercială, astfel încât regula tranzacţionării certificatului verde o singură dată, 
între producatorul E-SRE, în calitate de vânzător şi furnizorul de energie 
electrică, în calitate de cumpărător, să fie respectată. În concret, în situaţia 
neclarificării regimului juridic al certificatelor verzi în astfel de tranzacţii, există 
riscul blocării tranzacţiilor demarate deja, cu impact asupra funcţionării acestor 
centrale electrice şi, implicit, a întregului sistem electroenergetic în ansamblul 
său. Totodată, se urmăreşte crearea unui cadru legal pentru punerea în aplicare a 
unor sentinţe judecătoreşti privind scutirea de la plata certificatelor verzi de 
către consumatorii exceptaţi, până la concurenţa sumelor de bani prevăzute de 
aceste hotărâri judecătoreşti, în scopul permiterii ANRE să realizeze 
mecanismele subsecvente de punere în aplicare a acelor sentinţe. 



Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 30 iunie 2021. 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
(nr.401/04.06.2021), avizul favorabil al Consiliul Economic și Social 
(nr.4033/19.05.2021), avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități (nr. 4c-13/648/16.09.2021), punctul de vedere al Guvernului transmis 
cu adresa nr. 10275/DRP din 03.11.2021, precum și raportul preliminar 
comun nr. 4c-1/315 și nr. 4c-3/398 din data de 29.03.2022.  

Potrivit prevederilor art. 62 şi ale art. 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, cei ai Comisiei pentru industrii și 
servicii și cei ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
examinat proiectul de Lege menționat mai sus, în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au examinat 
proiectul de lege în sedinta din data de 13  septembrie 2022. La lucrările 
comisiei au participat deputaţi conform listei de prezenţă. 

La lucrările Comisiei au fost prezenți, în calitate de invitați, domnul 
Constantin Ștefan, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei și domnul 
Viorel Alicus, director general al Autoritatății Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. I si 
amendamentele respinse prevăzute în Anexa nr. II, anexe care fac parte 
integrantă din prezentul raport preliminar.   

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 
 

Consilier parlamentar,  
Andreea Negulescu 

  PREŞEDINTE,                      SECRETAR, 

George-Cătălin STÂNGĂ                    Ervin MOLNAR 
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   ANEXA Nr. I 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 220/2008, republicată, 
cu modificărie și completările ulterioare Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

1.  ............................................ LEGE 
privind modificarea și completarea  
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de 

energie 

Nemodificat.  

2.  .......................................... 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 și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

Nemodificat.  

3.  Art. 2. 
........................................... 
 
ae) centrală electrică multicombustibil - 
centrală electrică care produce energie 
electrică folosind surse regenerabile și 
convenționale de energie, care se 
utilizează fie în instalații de ardere/cazane 
energetice separate, fie în aceeași 
instalație de ardere dacă conținutul 
energetic al combustibilului 
convențional utilizat nu depășește 10% 
din conținutul energetic total; 
 

(Text OUG nr.88/2011) 

................................. 1. La articolul 2, litera ae) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
,,ae) centrală electrică 
multicombustibil – centrală 
electrică care produce energie 
electrică folosind surse regenerabile 
și convenționale de energie, care se 
utilizează fie în instalații de 
ardere/cazane energetice separate, 
fie în aceeași instalație de ardere;” 
 
 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii  și Comisia economică 
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Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 220/2008, republicată, 
cu modificărie și completările ulterioare Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

4.  Art. 3....................................... 
 
 
 
(33) Prin excepție de la perioadele 
prevăzute la alin. (2) se conferă dreptul 
producătorului acreditat sau 
producătorului căruia i-a expirat 
acreditarea sau licența: 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) să obțină certificatele verzi amânate de 
la tranzacționare conform prevederilor  
art. 6 alin. (21) și (25), inclusiv după 
expirarea perioadei de valabilitate a 
deciziei de acreditare; și 
 
 
 
 
 
b) să tranzacționeze, inclusiv după 
expirarea perioadei de valabilitate a 
deciziei de acreditare, până la data de             
31 martie 2032, certificatele verzi emise 
pentru producția proprie realizată în 
perioada de valabilitate a deciziei de 

1. La articolul 3, alineatul (33) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 
„(33) Prin excepție de la perioadele 
prevăzute la alin.(2) se conferă dreptul 
producătorului acreditat sau producătorului 
căruia i se modifică, întrerupe, retrage 
sau expiră după caz, acreditarea inclusiv 
pentru situația închirierii/înstrăinării, 
după caz, a uneia sau mai multor 
centrale electrice acreditate: 
 
 
 
 
 
a) să obțină certificatele verzi amânate de 
la tranzacționare conform prevederilor art.6 
alin.(21) și (25), inclusiv după expirarea 
perioadei de valabilitate a deciziei de 
acreditare sau după modificarea, 
retragerea acreditării pentru una sau 
mai multe centrale electrice acreditate 
pentru aplicarea sistemului de 
promovare prin certificate verzi; și 
 
b) să tranzacționeze, inclusiv după 
expirarea perioadei de valabilitate a 
deciziei de acreditare sau după 
modificarea, retragerea acreditării 
pentru una sau mai multe centrale 
acreditate, până la data de 31 martie 2032, 

La articolul 3, alineatul (33) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
„(33) Prin excepție de la perioadele 
prevăzute la alin.(2) se conferă 
dreptul producătorului acreditat sau 
producătorului căruia i se modifică, 
întrerupe, retrage sau expiră 
după caz, acreditarea inclusiv 
pentru situația înstrăinării, a 
uneia sau mai multor centrale 
electrice acreditate: 
 
Autor: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic 
 

a) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Nemodificat 

Situația 
închirierii 
centralelor 
electrice 
acreditate care 
beneficiază de 
schema de 
certificate verzi 
nu este oportună, 
existând 
posibilitatea ca 
acești producatori 
să închirieze 
aceste centrale și 
astfel se poate 
crea un avantaj al 
jucătorilor din 
piata cu cote mai 
mari din piața de 
energie față de 
micii producători, 
context în care 
propunem 
eliminarea 
cuvântului 
”închiriere” 
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Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 220/2008, republicată, 
cu modificărie și completările ulterioare Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

acreditare. 
 
 (Text OUG nr. 24/2017)  
 

certificatele verzi emise pentru producția 
proprie realizată în perioada de valabilitate 
a deciziei de acreditare;” 

5.  Art. 3. 
................................................... 
(6) Nu se aplică sistemul de promovare a 
producerii energiei electrice din surse 
regenerabile de energie stabilit prin 
prezenta lege pentru: 
........................................................... 
c) energia electrică produsă în centrale 
electrice care utilizează surse 
regenerabile şi convenţionale de energie 
în aceeaşi instalaţie de ardere dacă 
conţinutul energetic al combustibilului 
convenţional utilizat depăşeşte 10% din 
conţinutul energetic total; 
 

(Text OUG nr. 88/2011) 

........................................ 3. La articolul 3 alineatul (6), 
litera c) se abrogă. 
 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia economică 

 

6.  Art.3. 
................................................... 
 
(9) Producătorii de energie electrică din 
sursele regenerabile de energie prevăzute 
la alin. (1) lit. e)-g) beneficiază de 
sistemul de promovare stabilit prin 
prezenta lege numai dacă deţin certificat 
de origine pentru biomasa utilizată drept 
combustibil sau materie primă. 
 
 
 

................................................. 4. La articolul 3, alineatul (9) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(9) Producătorii de energie 
electrică din sursele regenerabile de 
energie prevăzute la alin. (1)                      
lit. e)-g) beneficiază de sistemul de 
promovare stabilit prin prezenta 
lege numai pentru energia 
electrică produsă din biomasa 
utilizată drept combustibil sau 
materie primă pentru care dețin 
certificat de origine.” 

 



 
7 

Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 220/2008, republicată, 
cu modificărie și completările ulterioare Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

 (Text OUG nr. 88/2011)  
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia economică 
 

7.  ............................... 2. La articolul 6 alineatul (6), după litera 
b) se introduce o nouă literă, lit.c), cu 
următorul cuprins: 
,,c) elaborează cadrul de reglementare 
pentru recuperarea certificatelor verzi 
emise necuvenit inclusiv a numărului de 
certificate verzi echivalent dobânzii de 
recuperare.’' 

5. Nemodificat  

8.  .................................. 3. La articolul 10, după alineatul (5) se 
introduc două noi alineate, alin.(51) și 
(52), cu următorul cuprins: 
 
„(51) Certificatele verzi aflate în cont, 
precum și certificatele verzi amânate de la 
tranzacționare conform prevederilor                
art.6 alin.(21) și (25) ale producătorului de 
energie electrică din surse regenerabile care 
închiriază/înstrăinează o centrală 
electrică acreditată se pot transfera 
producătorului care preia centrala electrică 
respectivă, fără a fi considerată tranzacție 
comercială în sensul alin.(5), cu condiția 
ca certificatele verzi astfel transferate să fie 
emise pentru energia electrică produsă și 
livrată din centrala electrică care face 
obiectul închirierii/înstrăinării. 
 
 
 

6. La articolul 10, după alineatul 
(5) se introduc două noi alineate, 
alineatele (51) și (52), cu 
următorul cuprins: 
 
„(51) Certificatele verzi aflate în 
cont, precum și certificatele verzi 
amânate de la tranzacționare 
conform prevederilor art. 6                 
alin. (21) și (25) ale producătorului 
de energie electrică din surse 
regenerabile care înstrăinează o 
centrală electrică acreditată se pot 
transfera producătorului care preia 
centrala electrică respectivă, fără a 
fi considerată tranzacție comercială 
în sensul  alin. (5), cu condiția ca 
certificatele verzi astfel transferate 
să fie emise pentru energia electrică 
produsă și livrată din centrala 
electrică care face obiectul 
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Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 220/2008, republicată, 
cu modificărie și completările ulterioare Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

 
 
 
 
 
(52) Certificatele verzi transferate în 
condițiile alin.(51) pot face obiectul 
tranzacționării și dobândesc valoare în 
momentul tranzacționării lor de către 
producătorul care preia centrala electrică ce 
face obiectul închirierii/înstrăinării, în 
conformitate cu alin.(5).’' 

înstrăinării. 
 
Autor: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic 
 
(52) Certificatele verzi transferate în 
condițiile alin.(51) pot face obiectul 
tranzacționării și dobândesc valoare 
în momentul tranzacționării lor de 
către producătorul care preia 
centrala electrică ce face obiectul 
înstrăinării, în conformitate cu 
alin.(5). 
 
Autor: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic 
 

9.   
 
Art. 14. – (1) Producătorii de energie 
electrică din surse regenerabile de energie 
vând energia electrică produsă pe piaţa de 
energie electrică la preţul pieţei. 
 
(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 

.................................................... 7. Articolul 14 se modifică și va 
avea următorul cuprins:  
„Art. 14. - (1) Producătorii de 
energie electrică din surse 
regenerabile de energie vând 
energia electrică produsă pe piaţa 
de energie electrică la preţul pieţei. 
(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. 61 din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 
al Parlamentului European și al 

Se menține alin. (1) 
din prezenta lege, 
având în vedere că 
acesta are 
corespondent în 
Decizia Comisiei 
Europene de 
autorizare a 
ajutorului de stat prin 
certificate verzi.  
 
Există producători 
autorități locale cu 
puteri mai mari 400 
kW și drepturile de la 
alin. (2) si (3) trebuie 
păstrate, altfel 
acestor producători le 
crește riscul de a 
vinde energia 
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Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 220/2008, republicată, 
cu modificărie și completările ulterioare Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

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. 
 

(Text OUG nr. 24/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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). 

(Text OUG nr. 24/2017) 
 

(7) Operatorul de transport şi de sistem 
şi/sau operatorii de distribuţie asigură 
transportul, respectiv distribuţia, precum 
şi dispecerizarea cu prioritate a energiei 
electrice produse din surse regenerabile, 

Consiliului din 17 decembrie 
2013 de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală 
și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul 
de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime 
și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 
poate fi vândută furnizorilor de 
energie electrică cu care acestea au 
încheiat contract de furnizare, la 
preţuri negociate. 
(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). 
 
(4) Operatorul de transport şi de 
sistem şi/sau operatorii de 
distribuţie asigură transportul, 
respectiv distribuţia, precum şi 
dispecerizarea cu prioritate a 

electrică produsă la 
prețuri derizorii. 
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Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 220/2008, republicată, 
cu modificărie și completările ulterioare Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

pentru toţi producătorii de energie din 
surse regenerabile, indiferent de 
capacitate, pe baza unor criterii 
transparente şi nediscriminatorii, cu 
posibilitatea modificării notificărilor în 
cursul zilei de operare, conform 
metodologiei aprobate de ANRE, astfel 
încât limitarea sau întreruperea producţiei 
de energie din surse regenerabile să fie 
aplicată numai în cazuri excepţionale, 
dacă acest fapt este necesar pentru 
stabilitatea şi securitatea Sistemului 
Electroenergetic Naţional. 
 

(Text Lege nr. 134/2012) 
 

 
 
 
 
(71) Regulamentul de acces în piaţa de 
energie electrică până la limita de 
siguranţă a Sistemului Electroenergetic 
Naţional se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Departamentului pentru Energie. 
 

(Text  Lege nr. 23/2014) 
 

(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 produse din surse 
regenerabile, pentru toţi 
producătorii de energie din surse 
regenerabile, indiferent de 
capacitate, pe baza unor criterii 
transparente şi nediscriminatorii, cu 
posibilitatea modificării 
notificărilor în cursul zilei de 
operare, conform reglementărilor 
ANRE, astfel încât limitarea sau 
întreruperea producţiei de energie 
din surse regenerabile să fie 
aplicată numai în cazuri 
excepţionale, dacă acest fapt este 
necesar pentru stabilitatea şi 
securitatea Sistemului 
Electroenergetic Naţional. 
 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia economică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Pentru energia electrică produsă 
din surse regenerabile de energie 
contractată pe piaţa de energie 
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Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 220/2008, republicată, 
cu modificărie și completările ulterioare Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

energiei electrice care este contractată 
şi vândută la preţ reglementat în 
condiţiile legii, pentru care se asigură 
accesul prioritar la reţea. 
 

(Text  Lege nr. 23/2014) 
 
(9) ANRE stabileşte regulile care să 
permită accesul garantat, respectiv 
prioritar la reţele în condiţiile alin. (7) şi 
(8). 
 

(Text OUG nr. 24/2017) 
 

electrică se asigură acces garantat la 
reţea. 
 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia economică 
 
 
(6) ANRE stabileşte regulile care să 
permită accesul garantat la rețele, 
respectiv dispecerizarea cu 
prioritate a energiei electrice din 
surse regenerabile, în condiţiile 
alin. (4) şi (5). 
 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia economică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.   
 
 

................................... 

 
 
 

..................................... 

8. După articolul 27 se introduce 
un nou articol, articolul 271, cu 
următorul cuprins: 
„Art. 271. - (1) Certificatele de 
origine obținute de către 
producătorii de energie din 
biomasă și care sunt emise de 
către autoritatea competentă în 
condițiile legii, cu excepția celor 
emise ca urmare a unor hotărâri 
judecătorești definitive care 
prevăd perioada de utilizare a 
biomasei, pot fi utilizate inclusiv 
în perioadele ulterioare astfel: 
cantitățile de biomasă înscrise în 
certificatul/certificatele de origine 
care exced consumul înregistrat 
în perioada indicată pentru care 
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Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 220/2008, republicată, 
cu modificărie și completările ulterioare Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

a fost emis 
certificatul/certificatele de origine 
pot fi reportate și alocate în 
intervale de timp ulterioare.  
(2) În cazul hotărârilor 
judecătorești definitive, 
Compania Națională de 
Transport al Energiei Electrice 
“Transelectrica” – S.A. emite 
certificate verzi, conform 
reglementărilor ANRE.” 
 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia economică 

 
 
 
 
 
 
Transelectrica nu 
emite CV numai în 
baza hotărârilor 
judecătorești.  
 

11.  ................................................. Art.II.- (1) Pentru situațiile în care o 
instanță judecătorească dispune printr-o 
hotărâre definitivă recuperarea de către un 
operator economic a unor sume de bani 
aferente unor certificate verzi pe care le-a 
achiziționat într-o perioadă anterioară, 
Autoritatea Națională de Reglementare în 
Domeniul Energiei stabilește prin 
reglementări proprii, modalitatea de 
recuperare a sumelor de bani aferente 
certificatelor verzi pentru operatorul 
economic în cauză, pe baza cotei 
individuale de achiziție de certificate 
verzi, până la recuperarea sumelor 
prevăzute în hotărârea instanței 
judecătorești. 
 
  
 

Art.II.- (1) Pentru situațiile în care 
o instanță judecătorească dispune 
sau a dispus printr-o hotărâre 
definitivă recuperarea de către un 
operator economic a unor sume de 
bani aferente unor certificate verzi 
pe care le-a achiziționat într-o 
perioadă anterioară, Autoritatea 
Națională de Reglementare în 
Domeniul Energiei, denumită în 
continuare ANRE, pune în 
aplicare hotărârea definitivă 
judecătorească, prin asigurarea 
plăţilor către respectivul operator 
economic, până la acoperirea 
integrală a sumei prevăzute în 
hotărârea definitivă a instanţei 
judecătoreşti. 
 

Se modifică art. II, în 
vederea clarificării 
acestuia şi având în 
vedere observaţiile 
primite de la Guvernul 
României. 
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Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 220/2008, republicată, 
cu modificărie și completările ulterioare Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Cota obligatorie individuală de achiziție 
de certificate verzi prevăzută la alin.(l) 
stabilită conform reglementărilor 
Autorității Naționale de Reglementare în 
Domeniul Energiei reprezintă cota de 
achiziție de certificate verzi impusă 
operatorilor economici cu obligație de 
achiziție de certificate verzi, pentru o 
perioadă determinată, pentru energia 

Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia economică 
 
(2) Operatorul economic 
prevăzut la alin. (1) beneficiază în 
baza unui mecanism de stabilire a 
unei cote individuale de achiziţie 
de certificate verzi instituit prin 
reglementare ANRE, de o 
exceptare de la obligaţia de 
achiziţie de certificate verzi 
aplicabilă pe o perioadă 
determinată, care să permită 
compensarea integrală a sumei 
prevăzută în hotărârea definitivă 
judecătorească, prin plăţi lunare 
efectuate de operatorul economic 
respectiv la ANRE, ca urmare a 
plăţilor efectuate de ANRE 
conform alin. (1). 
 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia economică  
 
(3) Cota obligatorie individuală de 
achiziţie de certificate verzi 
prevăzută la alin. (2) reprezintă 
cota de achiziţie de certificate verzi 
impusă unui operator economic cu 
obligaţie de achiziţie de certificate 
verzi, pentru o perioadă 
determinată, pentru energia 
electrică neexceptată estimată a fi 
facturată, respectiv furnizată, după 
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Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 220/2008, republicată, 
cu modificărie și completările ulterioare Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

electrică estimată a fi facturată, respectiv 
furnizată, după caz, unui operator 
economic beneficiar al unei hotărâri 
judecătorești definitive prin care i se 
acordă dreptul de a recupera o sumă de 
bani aferentă unor certificate verzi 
achiziționate într-o perioadă anterioară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Prin excepție de la prevederile 
alin.(l), pentru operatorii economici care 
dețin hotărâri judecătorești definitive la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, 
ANRE stabilește modalitatea de 
recuperare a sumelor de bani aferente 
certificatelor verzi pe care aceștia le-au 
achiziționat într-o perioadă anterioară, 
în termen de 45 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi. 
 
 
 
(4) Eventualele plăți efectuate de ANRE 
în contul operatorilor economici 
beneficiari ai unor hotărâri 
judecătorești, se rambursează lunar de 
către ANRE acestor operatori economici 

caz, operatorului economic 
beneficiar al unei hotărâri 
judecătoreşti definitive, prin care 
operatorul economic primeşte 
suma de bani reprezentând 
contravaloarea certificatelor verzi 
achiziţionate într-o perioadă 
anterioară, până la concurenţa cu 
suma prevăzută în hotărârea 
judecătorească, inclusiv 
accesoriile la această sumă. 
 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia economică 
 
Se elimină. 
 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia economică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Valoarea unei tranşe lunare 
pe care operatorul economic o 
plăteşte la ANRE conform                
alin. (2) trebuie să nu depăşească 
valoarea lunară a certificatelor 
verzi exceptate suplimentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituirea obligației 
ANRE prevăzută la                 
alin. (3) din forma 
adoptată de Senat, de 
stabilire a modalității 
de recuperare a sumelor 
de bani aferente 
certificatelor verzi pe 
care operatorii 
economici le-au 
achiziționat într-o 
perioadă anterioară, în 
termen de 45 de zile de 
la data intrării în 
vigoare a prezentei legi 
nu este necesară 
întrucât ANRE plătește 
acestora sumele de bani 
prevăzute în hotărârile 
judecărești conform 
alin. (1). 
De asemenea, 
instituirea obligației 
ANRE de plată 
conform alin. (4) din 
propunerea Senatului 
nu se justifică având în 
vedere faptul că prin 
alin. (1) ANRE pune în 
aplicare hotârârile 
judecătorești, prin plata 
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Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 220/2008, republicată, 
cu modificărie și completările ulterioare Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

și nu pot depăși valoarea reducerii 
lunare a cheltuielilor cu certificatele 
verzi realizate de aceștia, conform 
reglementărilor ANRE. 

pentru operatorul economic, prin 
stabilirea unei cote obligatorii 
individuale de achiziţie de 
certificate verzi conform alin. (3). 
 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia economică 
 
(5) În cazul în care operatorul 
economic prevăzut la alin. (4) se 
află în procedură de insolvență, 
instanța națională ce derulează 
respectiva procedură de 
insolvență va asigura punerea în 
executare imediată și efectivă, cu 
prioritate, a plăților la ANRE 
prevăzute la alin. (4), prin 
înscrierea creanței respective în 
tabelul creanțelor, împreună cu 
dobânda aferentă, cu rang de 
creanță bugetară, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire 
a insolvenței și de insolvență, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia economică 
 

integrală către 
operatorii economici 
beneficiari ai acestora a 
sumelor prevăzute în 
acestea.  
De asemenea, prin alin. 
(2) și (3) din 
propunerea Comisiei 
pentru industrii și 
servicii, operatorii 
economici în cauză vor 
beneficia de 
mecanismul de 
recuperare a CV 
cumpărate într-o 
perioadă anterioară, 
prin stabilirea de către 
ANRE, pentru 
furnizorii acestora, a 
unei cote individuale de 
0 CV/MWh, până la 
recuperarea integrală de 
către operatorii 
respectivi a sumelor 
stabilite în  hotărârile 
judecătorești definitive. 
Astfel,  alin. (4) în 
forma aprobată de 
Senat conduce la plata 
de către ANRE a 
sumelor prevăzute în 
deciziile definitive de 
două ori, iar operatorii 
economici în cauză 
beneficiază de trei ori 
de sumele respective 
(de două ori ca urmare 
a plăților realizate de 
către ANRE și o dată 
ca urmare a aplicării 
unei cote individuale de 
0 CV/MWh până la 
acoperirea integrală a 
sumelor prevăzute în 
deciziile respective). 
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Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 220/2008, republicată, 
cu modificărie și completările ulterioare Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

12.  ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.III.- În termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, ANRE 
elaborează cadrul de reglementare aferent 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
astfel cum aceasta a fost modificată și 
completată prin prezenta lege. 

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  ............................. Art.IV.- Legea nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei de surse regenerabile de 
energie, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.577 din 13 august 
2010, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu modificările și 
completările aduse prin prezenta lege, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 

Art.IV.- 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 și 
completările ulterioare, precum și 
cu modificările și completările 
aduse prin prezenta lege, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 
Autori: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia economică 

Tehnică legislativă 
care constă în 
redarea corectă a 
titlului actului 
normativ în 
conținutul dispoziției 
de republicare.  
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ANEXA Nr. II 

 
AMENDAMENTE RESPINSE:  

 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 220/2008, 
republicată, 

cu modificărie și completările 
ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivarea 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 
decizională 

1.  
 
 

 
 

 

................... 1. La articolul 2, literele x1) și ae) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 „x1) prosumator de energie - clientul 
final care își desfășoară activitatea în 
spațiul propriu deținut cu orice titlu, 
aferent unui punct de delimitare cu 
rețeaua electrică sau care este 
precizat prin contractul de 
racordare și care produce energie 
electrică din surse regenerabile 
pentru propriul consum, a cărui 
activitate specifică nu este producerea 
energiei electrice, care consumă și care 
poate stoca și vinde energie electrică 
produsă sau stocată, cu condiția ca, 
în cazul consumatorilor autonomi 
necasnici de energie, aceste activități 
să nu constituie activitatea lor 
comercială sau profesională primară; 

 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 
 
 
 
 

1. ............ 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au hotărât să 
respingă amendamentul 
deoarece la articolul 2, 
litera x1) a fost abrogată 
prin OUG nr. 143/2021 
pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, 
precum şi pentru 
modificarea unor acte 
normative, noțiunea de 
prosumator fiind preluată 
în Legea energiei electrice 
și a gazelor naturale                         
nr. 123/2012, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 220/2008, 
republicată, 

cu modificărie și completările 
ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivarea 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 
decizională 

2.  

Art. 2 – În înțelesul prezentei legi, 
termenii și expresiile de mai jos au 
următoarele semnificații: 

ae) centrală electrică 
multicombustibil – centrală electrică 
care produce energie electrică 
folosind surse regenerabile și 
convenționale de energie, care se 
utilizează fie în instalații de 
ardere/cazane energetice separate, 
fie în aceeași instalație de ardere 
dacă conținutul energetic al 
combustibilului convențional utilizat 
nu depășește 10% din conținutul 
energetic total; 

.............. La art. 2, lit. ae) se modifică și se 
completează după cum urmează: 
,,Art. 2 – În înțelesul prezentei legi, 
termenii și expresiile de mai jos au 
următoarele semnificații: 

ae) centrală electrică multicombustibil 
– centrală electrică care produce 
energie electrică folosind surse 
regenerabile și convenționale de 
energie, care se utilizează fie în 
instalații de ardere/cazane energetice 
separate, fie în aceeași instalație de 
ardere dacă conținutul energetic al 
combustibilului convențional utilizat nu 
depășește 10% din conținutul energetic 
total; nu este considerată centrală 
electrică multicombustibil unitatea 
de producție care utilizează pentru 
producerea energiei electrice exclusiv 
biomasă, indiferent dacă aceasta este 
calificată ca fiind certificabilă sau 
necertificabilă în condițiile actelor 
normative speciale. 
  
Autor: dep. Cristina Trăilă 

1. Modificarea legislativă 
promovată tinde să clarifice 
statutul juridic al biomasei, 
stabilindu-se în mod expres 
faptul că aceasta își păstrează 
caracterul de sursă 
regenerabilă de energie, 
indiferent de calificarea ca 
biomasă certificabilă sau 
necertificabilă. 
Astfel, se realizează 
diferențierea necesară între 
faptul că biomasa este o 
sursă regenerabilă de energie 
și faptul că anumite cantități 
de biomasă pot avea caracter 
certificabil, conferind și 
dreptul la obținerea 
certificatelor de origine. 
În acest sens, se clarifică 
faptul că biomasa, prin 
natura sa, constituie o sursă 
regenerabilă de energie, 
indiferent dacă are sau nu 
caracter certificabil. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au aprobat o altă 
formă a art. 2 lit. ae), motiv 
pentru care prezentul 
amendament a fost respins. 

Camera 
Deputaţilor 

3.  

     

 

 
 
 
„(51) Certificatele verzi 
aflate în cont, precum și 

La articolul 10, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alineatul 
(51), cu următorul cuprins: 
„(51) Certificatele verzi aflate în cont, 
precum și certificatele verzi amânate de 

 Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 220/2008, 
republicată, 

cu modificărie și completările 
ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivarea 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 
decizională 

 

    ------------------------------------ 

certificatele verzi 
amânate de la 
tranzacționare conform 
prevederilor                
art.6 alin.(21) și (25) ale 
producătorului de energie 
electrică din surse 
regenerabile care 
închiriază/înstrăinează 
o centrală electrică 
acreditată se pot transfera 
producătorului care preia 
centrala electrică 
respectivă, fără a fi 
considerată tranzacție 
comercială în sensul 
alin.(5), cu condiția ca 
certificatele verzi astfel 
transferate să fie emise 
pentru energia electrică 
produsă și livrată din 
centrala electrică care 
face obiectul 
închirierii/înstrăinării. 

 

la tranzacționare conform prevederilor 
art. 6                 alin. (21) și (25) ale 
producătorului de energie electrică din 
surse regenerabile care 
închiriază/înstrăinează o centrală 
electrică acreditată se pot transfera 
producătorului care preia centrala 
electrică respectivă, fără a fi 
considerată tranzacție în sensul  alin. 
(5), cu condiția ca certificatele verzi 
astfel transferate să fie emise pentru 
energia electrică produsă și livrată din 
centrala electrică care face obiectul 
închirierii/înstrăinării. 
 
Autori: Comisia pentru industrii și servicii 
și Comisia economică 



 
20 

Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 220/2008, 
republicată, 

cu modificărie și completările 
ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivarea 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 
decizională 

4.  .................... 7. La articolul 14, alineatul (4) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
,,(4) Autoritățile publice locale care 
dețin capacități de producere a energiei 
electrice din surse regenerabile 
beneficiază din partea furnizorilor cu 
care au contract de furnizare a energiei 
electrice, la cerere, de serviciul de 
regularizare financiară între energia 
livrată și energia consumată din rețea.” 
 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii  
 

1. Se propune extinderea 
regularizării la toate 
autoritățile locale. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentele Comisiei 
pentru industrii și servicii 
de la art. 14 alin. (4) – (11), 
deoarece prevederile 
aplicabile prosumatorilor 
au fost preluate în                    
Legea nr. 123/2012, cu 
modificările și completările 
ulterioare, prin OUG                         
nr. 143/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

5.  .................... 7. La articolul 14, alineatul (5) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
,,(5) În cazul prosumatorilor care 
produc energie electrică în unități de 
producere a energiei cu o putere 
instalată de cel mult 100 kW pe loc 
de consum, furnizorii de energie 
electrică care au încheiate contracte 
de furnizare a energiei electrice cu 
acești prosumatori sunt obligați:  
a) la solicitarea prosumatorilor, să 
realizeze în factura emisă acestora o 
compensare cantitativă între energia 
electrică livrată și energia electrică 
consumată din rețeaua electrică de 
către aceștia, conform prevederilor 
contractului cadru aprobat prin 
ordin ANRE, într-o perioadă de cel 

1. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentele Comisiei 
pentru industrii și servicii 
de la art. 14 alin. (4) – (11), 
deoarece prevederile 
aplicabile prosumatorilor 
au fost preluate în                    
Legea nr. 123/2012, cu 
modificările și completările 
ulterioare, prin OUG                         
nr. 143/2021. 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 220/2008, 
republicată, 

cu modificărie și completările 
ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivarea 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 
decizională 

mult un an de la data livrării de 
către prosumator a energiei electrice 
în rețeaua electrică; 
b) să deconteze cantitățile în procesul 
de compensare cantitativă utilizând 
prețul energiei electrice active 
prevăzut în contractul de furnizare a 
energiei electrice încheiat între 
furnizor și prosumator; 
c) să nu includă în prețul energiei 
electrice active  utilizat la decontare 
conform lit. b) costul cu 
dezechilibrele și taxe precum: TVA, 
servicii de transport și distribuție, 
contribuția de cogenerare, certificate 
verzi, acciza; 
d) să includă în factura pentru 
energie electrică furnizată 
prosumatorului în calitatea sa de 
consumator, taxele prevăzute la lit. c) 
și, după caz, costul cu dezechilibrele 
menționate distinct pe factură, 
conform prevederilor contractului de 
furnizare a energiei electrice încheiat 
între furnizor și prosumator.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

6. ................................. ..................... 7. La articolul 14, alineatul (6) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
,,(6)  În cazul prosumatorilor care 
produc energie electrică în unități de 
producere a energiei cu o putere 
instalată de cel mult 400kW pe loc de 

1. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentele Comisiei 
pentru industrii și servicii 
de la art. 14 alin. (4) – (11), 
deoarece prevederile 
aplicabile prosumatorilor 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 220/2008, 
republicată, 

cu modificărie și completările 
ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivarea 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 
decizională 

consum, furnizorii de energie 
electrică care au încheiate contracte 
de furnizare a energiei electrice cu 
acești prosumatori sunt obligați: 
a) la solicitarea prosumatorilor, să 
achiziţioneze energia electrică 
produsă la un preţ egal cu preţul 
mediu ponderat înregistrat în Piaţa 
pentru Ziua Următoare în luna 
anterioară livrării; 
b) la solicitarea prosumatorilor, să 
realizeze serviciul de regularizare 
financiară între energia livrată și 
energia consumată din rețea.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 
 

au fost preluate în                    
Legea nr. 123/2012, cu 
modificările și completările 
ulterioare, prin OUG                         
nr. 143/2021. 
 

7.  ..................... 7. La articolul 14, alineatul (7) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
,,(7) Prosumatorii, persoane fizice, 
prevăzuți la alin. (5), altele decât cele 
organizate conform Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 44/2008 
privind desfășurarea activităților 
economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea            
nr. 182/2016, 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 

1. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentele Comisiei 
pentru industrii și servicii 
de la art. 14 alin. (4) – (11), 
deoarece prevederile 
aplicabile prosumatorilor 
au fost preluate în                    
Legea nr. 123/2012, cu 
modificările și completările 
ulterioare, prin OUG                         
nr. 143/2021. 
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Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 220/2008, 
republicată, 

cu modificărie și completările 
ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivarea 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 
decizională 

acestora. 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

8.  ..................... 7. La articolul 14, alineatul (8) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
,,(8) Operatorii de distribuție de energie 
electrică sunt obligați să realizeze 
racordarea prosumatorilor prevăzuți la 
alin. (5) și (6), precum și a autorităților 
publice prevăzute la alin. (4) în 
conformitate cu reglementările 
specifice emise de ANRE în acest 
scop.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

1. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentele Comisiei 
pentru industrii și servicii 
de la art. 14 alin. (4) – (11), 
deoarece prevederile 
aplicabile prosumatorilor 
au fost preluate în                    
Legea nr. 123/2012, cu 
modificările și completările 
ulterioare, prin OUG                         
nr. 143/2021. 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

9.  ...................... 7. La articolul 14, alineatul (9) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
,,(9) Prosumatorii, persoane fizice, 
juridice și autorități ale administrației 
publice locale care dețin centrale 
electrice ce produc energie din surse 
regenerabile, prevăzuți la alin. (4), (5) 
și (6), precum și persoanele fizice sau 
juridice care dețin unități de producere 
a energiei electrice din surse 
regenerabile 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 din 
surse regenerabile și utilizată la locul 
de producere și consum, pentru 

1. Această masură existentă 
trebuie să limiteze scutirea 
numai pentru cantitatea de 
energie produsă din surse 
regenerabile și consumată 
de prosumator la locul de 
producere. Așa cum este 
scrisă, dacă cineva deține 1 
kW instalat din surse 
regenerabile poate să ceară 
scutire de la plata CV  
pentru tot consumul final, 
de la toate locurile de 
consum pe care le are.  
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentele Comisiei 
pentru industrii și servicii 
de la art. 14 alin. (4) – (11), 
deoarece prevederile 
aplicabile prosumatorilor 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 220/2008, 
republicată, 

cu modificărie și completările 
ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivarea 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 
decizională 

consumul final propriu, altul decât 
consumul propriu tehnologic al 
centralei electrice.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

au fost preluate în                    
Legea nr. 123/2012, cu 
modificările și completările 
ulterioare, prin OUG                         
nr. 143/2021. 
 
 

10.  ..................... 7. La articolul 14, alineatul (10) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
,,(10) Prin derogare de la Legea                     
nr. 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. (5) sunt exceptați/scutiți de la 
plata tuturor obligațiilor fiscale aferente 
cantității de energie electrică produsă 
din surse regenerabile pentru 
autoconsum, precum și pentru 
excedentul vândut furnizorilor.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

1.  
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentele Comisiei 
pentru industrii și servicii 
de la art. 14 alin. (4) – (11), 
deoarece prevederile 
aplicabile prosumatorilor 
au fost preluate în                    
Legea nr. 123/2012, cu 
modificările și completările 
ulterioare, prin OUG                         
nr. 143/2021. 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

11. ............................. 
 
 
 

......................... 7. La articolul 14, alineatul (11) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  
,,(11) ANRE monitorizează 
dezvoltarea și funcționarea 
prosumatorilor, întocmește și face 
public anual pe site-ul propriu, până 
la data de 1 iunie, un raport privind 
prosumatorii.”  
 

1. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentele Comisiei 
pentru industrii și servicii 
de la art. 14 alin. (4) – (11), 
deoarece prevederile 
aplicabile prosumatorilor 
au fost preluate în                    
Legea nr. 123/2012, cu 
modificările și completările 
ulterioare, prin OUG                         
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 220/2008, 
republicată, 

cu modificărie și completările 
ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivarea 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 
decizională 

Autor: Comisia pentru industrii și servicii nr. 143/2021. 
 

12. Art. 14. 

...................................... 

(9) ANRE stabileşte regulile care să 
permită accesul garantat, respectiv 
prioritar la reţele în condiţiile                    
alin. (7) şi (8). 
 
(Text OUG nr. 24/2017) 
 
 

.................... 7. La articolul 14, alineatul (14) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
,,(14) ANRE stabileşte regulile care să 
permită accesul garantat la rețele, 
respectiv dispecerizarea cu prioritate 
a energiei electrice din surse 
regenerabile, în condiţiile alin. (12) şi 
(13).” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

1. Având în vedere că la 
alin. (12) se vorbește despre 
dispecerizare cu prioritate, 
iar la alin. (13) a fost 
eliminat accesul prioritar. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul Comisiei 
pentru industrii și servicii 
de la art. 14 alin. (14), 
deoarece trimiterile de la 
alin. (12) şi (13) din 
cuprinsul alineatului (14) 
nu mai sunt 
corespunzătoare textului 
aprobat în urma 
renumerotării. 

Camera 
Deputaţilor 

13. ……………………. .............. După art. 27 se introduce un nou 
articol, respectiv art. 271, având 
următorul conținut: 

„Art. 271 – Certificatele de origine 
obținute de către producătorii de 
energie din biomasă ca urmare a unor 
hotărâri judecătorești definitive sau 
emise de către autoritatea competentă, 
în condițiile legi, pot fi utilizate 
inclusiv în perioadele ulterioare. În 
acest sens, cantitățile de biomasă 
excedentare consumului înregistrat în 
perioada indicată pentru care a fost 
emis certificatul pot fi reportate și 
alocate în intervale de timp ulterioare.” 

 

1. Prin soluția legislativă 
promovată, se vizează 
clarificarea regimului juridic 
al certificatelor de oringine 
obținute ca urmare a unor 
hotărâri judecătorești 
definitive sau emise de către 
autoritatea competentă, în 
sensul că este recunoscut în 
mod expres dreptul 
operatorilor economici de a 
reporta și de a aloca, în 
intervale de timp ulterioare, 
cantitățile de biomasă 
excedentare consumului 
înregistrat în perioada 
indicată pentru care a fost 
emis certificatul. 
Completarea cadrului 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 220/2008, 
republicată, 

cu modificărie și completările 
ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivarea 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 
decizională 

Autor: dep. Cristina Trăilă 

 

normativ în acest sens este 
de natură a înlătura un vid 
legislativ privind 
modalitatea concretă de 
transpunere în realitatea 
economică specifică a 
efectelor hotărârilor 
judecătorești definitive, 
prin care s-a recunoscut 
dreptul operatorilor 
economici la obținerea unor 
certificate de origine. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au aprobat o altă 
formă a art. 271, motiv 
pentru care prezentul 
amendament a fost respins. 

14. ..................................... ................. 
 

Art.II. 
 ,,(6) În cazul în care operatorul 
economic prevăzut la alin. (5) se află 
în procedură de insolvență, instanța 
națională ce derulează respectiva 
procedură de insolvență va asigura 
punerea în executare imediată și 
efectivă, cu prioritate, a plăților la 
ANRE prevăzute la alin. (5), prin 
înscrierea creanței respective în 
tabelul creanțelor, împreună cu 
dobânda aferentă, cu rang de 
creanță bugetară, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență, cu 
modificările și completările 
ulterioare.” 
 

1.În vederea recuperării de 
către ANRE a sumelor 
datorate de operatorii 
economici aflați în procedură 
de insolvență, ca urmare a 
punerii în aplicare a 
hotărârilor judecătorești 
prevăzute la alin. (4). 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul Comisiei 
pentru industrii și servicii 
de la art. II alin. (6), 
deoarece trimiterile de la 
alin. (5) din cuprinsul art. II 
alineatului (6) nu mai sunt 
corespunzătoare textului 
aprobat în urma 
renumerotării. 
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Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 220/2008, 
republicată, 

cu modificărie și completările 
ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivarea 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră 
decizională 

Autor: Comisia pentru industrii și servicii  
15. ............................. ..................... Art. III. 

,,(2) În termen de 60 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, Ministerul Finanțelor 
elaborează normele necesare în 
domeniul fiscal în vederea aplicării 
compensării cantitative prevăzute la 
art. 14 din Legea nr. 220/2008, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, așa cum 
aceasta a fost modificată și 
completată prin prezenta lege.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii  

1. Având în vedere 
necesitatea normelor 
specifice din domeniul fiscal. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul Comisiei 
pentru industrii și servicii 
deoarece prevederile 
aplicabile prosumatorilor 
au fost preluate în Legea              
nr. 123/20212, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
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