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GUVERNUL ROMÂNIEI 

   

 

 

 

Ordonanţă  

pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011  

privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 

Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 

României la nivelul Uniunii Europene 

 

     În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al prevederilor art. 1 pct. 

III.1 din Legea nr. 267/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță:  

 

           Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 

certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin 

Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după 

cum urmează: 

 

1. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagmele ”Ministerul Mediului și Pădurilor”, 

respectiv ”Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice” se înlocuiesc cu sintagma „autoritatea 

publică centrală pentru protecția mediului”. 

 

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art. 2 - Autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Regulamentului și pentru 

utilizarea veniturilor obținute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, 

potrivit art. 10, alin. (3) din Directivă sunt: Ministerul Finanţelor Publice, autoritatea publică 

centrală pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul 

Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor și Administraţia Fondului pentru Mediu.”           

 

3. La articolul 10, alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:  

„b) 71% din suma brută se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data schimbului valutar, autorității publice centrale pentru protecția mediului, în contul distinct 

deschis la Trezorerie pe numele acesteia, în vederea finanțării proiectelor în domeniile stabilite 

conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările 

ulterioare”. 

 

 4. La articolul 10, după alineatul (1), se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și alin. 

(1^2), care vor avea următorul cuprins:  

”(1^1) Suma prevăzută la alin. (1), lit. b) se face venit la Fondul pentru mediu și se utilizează pentru 

finanțarea proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 

2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, suma fiind alocată beneficiarilor finali în 

cadrul unor scheme elaborate cu respectarea legislaţiei specifice ajutorului de stat, în cazul în care 

măsurile de sprijin cad sub incidenţa legislaţiei în materie. 
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(1^2) Suma prevăzută la alin. (11) se virează de către autoritatea publică centrală pentru protecția 

mediului, în contul distinct deschis la Trezorerie pe numele Administrației Fondului pentru Mediu, 

în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care această sumă a fost virată potrivit alin. (1), lit. b)”. 

 

5. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) lit. b), se autorizează gestionarul 

contului să reţină sumele în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice 

la Trezoreria operativă centrală”. 

 

6. La articolul 11, alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„b) 30% din suma brută se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data schimbului valutar, autorității publice centrale pentru protecția mediului, în contul distinct 

deschis la Trezorerie pe numele acesteia”. 

 

 7. La articolul 11, după alineatul (1), se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și alin. 

(1^2), care vor avea următorul cuprins:  

”(1^1) Suma prevăzută la alin. (1), lit. b) se face venit la Fondul pentru mediu și se utilizează pentru 

finanțarea proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 

2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, sumele fiind alocate beneficiarilor finali în 

cadrul unor scheme elaborate cu respectarea legislaţiei specifice ajutorului de stat, în cazul în care 

măsurile de sprijin cad sub incidenţa legislaţiei în materie. 

(1^2) Suma prevăzută la alin. (11) se virează de către autoritatea publică centrală pentru protecția 

mediului, în contul distinct deschis la Trezorerie pe numele Administrației Fondului pentru Mediu, 

în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care această sumă a fost virată potrivit alin. (1), lit. b)”. 

 

8. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Ministerul Transporturilor utilizează sumele prevăzute la alin. (1) lit. a)  pentru 

finanţarea de proiecte care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, stabilite prin 

hotărâre a Guvernului”. 

 

9. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), care va 

avea următorul cuprins: 

”(3^1) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) are ca destinație finanțarea proiectelor în domeniile 

stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi 

completările ulterioare”. 

 

10. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(4) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) lit. a) se respectă procedura prevăzută 

la art. 15 alin. (2) - (5)”. 

 

11. După articolul 11, se introduce un nou articol, art. 11^1, cu următorul cuprins: 

„Art. 11 ^1  - Sumele încasate potrivit art. 10 alin. (1^2) și potrivit art. 11 alin. (1^2) pot fi 

utilizate și pentru finanțarea proiectelor prevăzute la art. 13 alin. (1) din  Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră”. 

 

12. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 12  - Finanţarea proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1^1) și la art. 11 alin. (1^1) se 

realizează de către Administrația Fondului pentru Mediu în baza ghidurilor de finanțare aprobate 

prin ordin al ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului, aprobate în 

conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare”. 
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13. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  

„(1) Monitorizarea proiectelor finanţate din sumele obţinute în urma licitării certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră se realizează, după caz, de către Ministerul Transporturilor și 

Administrația Fondului pentru Mediu”. 

 

14. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă. 

 

15. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:              

„(3) În vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite de Comisia Europeană conform art. II alin. 

(3) din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013, anual, în prima parte a lunii februarie, Ministerul 

Transporturilor și, după caz, Administrația Fondului pentru Mediu raportează autorității publice 

centrale pentru protecția mediului modul de utilizare a veniturilor obţinute în urma scoaterii la 

licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de 

seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în 

anul precedent, precum şi orice alte informaţii suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, 

necesare pentru finalizarea raportării”. 

 

16. La articolul 15, alineatele (2) – (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(2)După aprobarea sumelor anuale alocate acestuia potrivit art. 11 alin. (3), Ministerul 

Transporturilor va solicita Ministerului Finanţelor Publice virarea, la o poziţie distinctă de venituri 

ale bugetului de stat, a sumelor aprobate, după caz. 

(3) După virarea sumelor prevăzute la alin. (2) în contul de venituri ale bugetului de stat se 

autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Transporturilor, să majoreze, 

la o poziţie distinctă, atât veniturile, cât şi cheltuielile bugetului de stat, precum şi bugetul 

ordonatorului principal de credite beneficiar cu suma alocată finanţării proiectelor. 

(4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar, determinate ca diferenţă dintre veniturile 

încasate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență şi plăţile efectuate, se virează de către 

Ministerul Transporturilor, respectiv de către Administrația Fondului pentru Mediu și autoritatea 

publică centrală pentru protecția mediului, din conturile de venituri în care au fost încasate într-un 

cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului. 

(5) Sumele virate în contul de disponibil prevăzut la alin. (4) se transferă în primele 5 zile lucrătoare 

ale anului următor în conturile de venituri în care au fost încasate inițial, şi se utilizează în anul 

următor cu aceeaşi destinaţie”. 

 

Art. II. - (1) Contravaloarea în lei a sumelor scoase la licitație a certificatelor de emisii de 

gaze cu efect de seră, nealocate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se virează de 

către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe, autorității publice centrale pentru protecția mediului, în contul distinct deschis la 

Trezorerie pe numele acesteia.   

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) au destinația și urmează procedura prevăzute la art. 10, alin. (1^1) 

și alin. (1^2)  și la art. 11, alin. (1^1) și alin. (1^2). 

 

Art. III. – Proiectele aflate în implementare sau în monitorizare, după caz, la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanțe, se finalizează de către ministerele beneficiare, în baza prevederilor în 

vigoare la momentul emiterii actelor normative prin care au fost alocate sumele necesare derulării 

acestora.   

 

PRIM-MINISTRU, 

Mihai TUDOSE 


