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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Sectiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

                                                  HOTĂRARE a GUVERNULUI 
 

pentru aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la art.6 

alin.(2) lit.a), c) şi f) din Legea nr.220 / 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile de energie 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Sistemul de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie adoptat prin Legea nr. 220/2008 

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie a fost autorizat 

de către Comisia Europeană în iulie 2011 prin Decizia C 

(2011) 4938 privind ajutorul de stat SA 33134 (2011/N). În 

conformitate cu prevederile Deciziei autorităţile române şi-

au asumat obligaţia monitorizării costurilor şi veniturilor 

producătorilor beneficiari ai schemei de sprijin în vederea 

diminuării supracompensării, dacă este cazul, pentru ca 

schema să nu conducă la un avantaj competitiv necuvenit. 

Prin prevederile art. 29 alin.3 introduse prin Legea 

nr.134/2012, a fost acordat investitorilor un termen de 

graţie pană la 1 ianuarie 2014 pentru energia solară şi 

pană la 1 ianuarie 2015 pentru celelalte forme de energie 

regenerabilă, termen pană la care mecanismele de 

ajustare prin reducerea numărului de certificate verzi 

acordate noilor beneficiari ai schemei de sprijin nu pot fi 

aplicate. 

OUG nr.57/2013, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.220/2008, cu intrarea în vigoare de la 01.07.2013, a 
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reformulat art.29 alin.3 cu următorul conţinut:  “Măsurile de 

reducere a numărului de certificate verzi potrivit 

prevederilor la art. 6 alin. (2),  se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului în termen de 60 de zile de la data comunicării 

acestora de către ANRE potrivit prevederilor alin.(2), şi se 

aplică centralelor/grupurilor electrice deţinute de 

producătorii de energie electrică din surse regenerabile de 

energie, acreditate de către ANRE pentru aplicarea 

sistemului de promovare prin certificate verzi după data 

intrării în vigoare a acestei hotărâri a Guvernului.” 

Prin această prevedere, în concordanţă şi cu solicitarea 

Comisiei din scrisoarea din data de 09.10.2012, au fost 

eliminate termenele limită pană la care nu poate fi redus 

numărul certificatelor verzi, conform legislaţiei comunitare 

în domeniul ajutorului de stat potrivit căreia, înregistrarea 

supracompensării necesită măsuri imediate de eliminare a 

acesteia. 

Potrivit prevederilor art.29 alin.(3) la data de 24.07.2013, 

cu adresa nr.37604 către Secretariatul General al 

Guvernului, Agenţia Naţională de Reglementare în 

domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE a 

prezentat propuneri cu privire la măsuri pentru reducerea 

numărului de certificate verzi, în aplicarea Legii 

nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile de energie, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe 

baza Raportului cu privire la analiza de supracompensare 

a sistemului de promovare prin certificate verzi a energiei 

din surse regenerabile de energie pentru anul 2012. 

Potrivit art.6 alin.2 din Legea nr.220/2008 producătorii de 

energie electrică din surse regenerabile primesc un număr 
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de certificate verzi, de la 1 la 6, pentru fiecare MWh de 

energie electrică produs şi livrat în reţele, în funcţie de 

resursa/tehnologia utilizată.  

ANRE are în atribuţii monitorizarea costurilor şi veniturilor 

rezultate din activitatea de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile de energie pentru producătorii care 

beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi 

în vederea modificării schemei pentru noii beneficiari dacă 

se constată tendinţe de supracompensare. Metodologia de 

monitorizare a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui 

ANRE nr.6/2012, cu modificarea aprobată prin Ordinul 

preşedintelui ANRE nr.17/2013. 

Analiza de supracompensare se realizează anual, urmand 

ca de la data de 01.07.2013 să se realizeze semestrial, 

conform art.29 alin.1 din Legea nr.220/2008 aşa cum a 

fost acesta modificat prin OUG nr.57/2013. 

Analiza de supracompensare are în vedere evoluţia 

următorilor indicatori: 

- nivelul mediu al investiţiei specifice; 

- nivelul mediu al costurilor variabile specifice; 

- nivelul mediu al costurilor fixe specifice; 

- nivelul mediu al factorului de capacitate. 

Mecanismul de revizuire a numărului de certificate rezultat 

în urma analizei de supracompensare se bazează pe 

recalcularea pe perioada de referinţă a numărului de 

certificate verzi pe 1 MWh produs astfel încat rata internă 

de rentabilitate pentru fiecare tehnologie , pentru noii 

intraţi, la nivel agregat, să fie egală cu valoarea ratei 

interne de rentabilitate de referinţă rezultată din analiza 

cost-beneficiu  stabilită la autorizarea sistemului de 

promovare. În cazul în care se evidenţiază o tendinţă de 
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creştere a ratei interne de rentabilitate cu mai mult de 10% 

faţă de nivelul de referinţă, Guvernul ar urma să reducă 

numărul de certificate verzi pentru tehnologia respectivă.   

Prin Raportul cu privire la analiza de supracompensare 

emis de ANRE la 29.03.2013 pe baza monitorizării anului 

2012 se constată că există o supracompensare de 0,5 

certificate verzi în cazul energiei eoliene, 3 certificate verzi 

pentru energia solară şi 0,7 pentru energia hidro.  

Pentru aceste tehnologii investiţia specifică (mii euro/MW)  

a fost mai mică faţă de valoarea de referinţă cu 90 mii 

euro/MW pentru energioa eoliană, cu 1630 mii euro/MW 

pentru energia solară şi cu 1330 mii euro/MW pentru 

energia hidro, în timp ce nivelul mediu al costurilor 

variabile şi al costrurilor fixe este peste nivelul de referinţă, 

cu excepţia energiei solare, iar factorul de capacitate s-a 

situat în jurul valorilor de referinţă. 

 

Prezentul proiect de hotărare a Guvernului asigură toate 

condiţiile pentru evitarea supracompensării, în timp şi 

agregat pe tehnologii.  

În conformitate cu prevederile Legii nr.220/2008 art.29 

alin.(2), aşa cum a fost acesta modificat prin prevederile 

OUG nr.57/2013, „În cazul în care din raportul de 

monitorizare prevăzut la alin. (1), elaborat pe baza datelor 

ce rezultă din studiile de fezabilitate pentru proiectele de 

investiţii noi din România şi pe baza monitorizării costurilor 

investiţionale şi de operare/veniturilor producătorilor, se 

constată că parametrii specifici fiecărei tehnologii diferă 

semnificativ de cei avuţi în vedere în calculul efectuat 

pentru autorizarea sistemului de promovare prevăzut în 

prezenta lege, ceea ce poate conduce la  
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supracompensarea  în ansamblu pentru una sau mai 

multe dintre tehnologiile prevăzute la art. 3 alin. (1), ANRE 

propune Guvernului, în termen de 30 de zile de la 

publicarea raportului de monitorizare, măsuri pentru 

reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 

alin. (2), pentru noii beneficiari, care să ajusteze ratele 

interne de rentabilitate, agregate pe tehnologii, unde este 

cazul, până la valorile considerate la autorizarea schemei 

suport” ANRE a constatat supracompensarea prin 

Raportul cu privire la analiza de supracompensare a 

sistemului de promovare prin certificate verzi a energiei din 

surse regenerabile de energie pentru anul 2012 şi a făcut 

propunerile cu nr. 37604/24.07.2013 cu privire la măsurile 

de reducere a numărului de certificate verzi.  

În conformitate cu prevederile Legii nr.220/2008 art.29 

alin.(3), aşa cum a fost acesta modificat prin prevederile 

Ordonantei de urgent a Guvernului nr.57/2013, “Măsurile 

de reducere a numărului de certificate verzi potrivit 

prevederilor la art. 6 alin. (2),  se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului în termen de 60 de zile de la data comunicării 

acestora de către ANRE potrivit prevederilor alin.(2), şi se 

aplică centralelor/grupurilor electrice deţinute de 

producătorii de energie electrică din surse regenerabile de 

energie, acreditate de către ANRE pentru aplicarea 

sistemului de promovare prin certificate verzi după data 

intrării în vigoare a acestei hotărâri a Guvernului” , 

se propune aprobarea prin prezenta hotărare de Guvern a 

măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi, 

potrivit prevederilor de la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 

220/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
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2. Schimbari 

preconizate 

Centralele/grupurile electrice deţinute de producătorii de 

energie electrică din surse regenerabile de energie, 

acreditate de către ANRE pentru aplicarea sistemului de 

promovare prin certificate verzi după data intrării în vigoare 

a acestei hotărari a Guvernului, beneficiază de un număr 

de certificate verzi pentru energia electrică produsă şi 

livrată în cazurile prevăzute la art.6 alin.(2) lit.a), c) şi f) din 

Legea nr.220/2008 privind stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie, cu modificările şi completările ulterioare, după 

cum urmează: 

    a) 2,3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi 

livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi cu puteri 

instalate de cel mult 10 MW; teza doua a punctului a) 

referitor la centralele hidroelelctrice retehnologizate 

rămane neschimbată. 

    c) 1,5 certificate verzi, până în anul 2017 şi 0,75 

certificate verzi începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 

MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică 

din energie eoliană. 

    f) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat 

de producătorii de energie electrică din energie solară. 

Celelalte prevederi ale art.6 alin.2 răman neschimbate. 

Măsurile vor intra în vigoare de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărari 

a Guvernului.  

 

3. Alte informaţii Propunerile ANRE privind reducerea numărului de 

certificate verzi pe baza analizei de supracompensare au 

în vedere riscurile identificate prin monitorizarea anului 

2012.  
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ANRE propune ca măsurile de corectare să intre în 

vigoare de la data de 01.01.2014, pentru respectarea 

punctului 37 (SA.33134 2011/N-RO): “Autorităţile romane 

confirmă faptul că veniturile (preţul de piaţă al energiei 

electrice, veniturile din certificate verzi) şi costurile de 

producţie vor fi monitorizate anual şi că nivelul suportului 

pentru noii beneficiari va fi adaptat în cazul în care se 

identifică un risc de supracompensare” şi a Notei nr.20 din 

descrierea măsurii de ajutor: ”În cazul în care este 

identificat un risc de supracompensare, ANRE propune 

măsuri de reducere a numărului de certificate verzi care 

urmează să fie acordate noilor participanţi la schemă. 

Măsurile respective se adoptă de către guvern şi vor intra 

în vigoare la data de 1 ianuarie a anului următor“. 

Aşa cum este menţionat la punctul 2 “Schimbări 

preconizate”, prezentul proiect de hotărare a Guvernului 

propune intrarea în vigoare a măsurilor de reducere 

imediat ce hotărarea de guvern este aprobată şi publicată, 

în sensul punctului 70 din Decizia Comisiei C (2011) 4938: 

“Având în vedere consideraţiile menţionate mai sus, 

inclusiv angajamentul autorităţilor române pentru a adapta 

măsura referită în timp, în scopul de a evita 

supracompensarea” precum şi în sensul prevederilor OUG 

nr.57/2013 privind monitorizarea semestriala a investiţiilor 

de către ANRE, în locul celei anuale, ceea ce ar permite 

aplicarea mai operativă a mecanismului de ajustare a 

supracompensării. Această prevedere este în concordanţă 

cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat, precum şi cu 

solicitarea Comisiei transmisă autorităţilor române prin 

scrisoarea din data de 09.10.2012 şi cu angajamentul 

asumat de autorităţile române în cadrul întalnirii bilaterale 
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RO – DG Comp din 27.02 – 01.03.2013, Bruxelles. 

De asemenea  propunerile ANRE nr. 37604/24.07.2013 se 

referă la reducerea cu “ 1,3 certificate verzi pană în anul 

2017 şi 0,65 certificate verzi începand cu anul 2018, 

pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat din grupuri/centrale 

eoliene, care au mai fost utilizate pentru producerea 

energiei electrice pe teritoriul altor state, dacă sunt utilizate 

în sisteme izolate sau dacă au fost puse în funcţiune pe 

teritoriul Romaniei înainte de data aplicării sistemului de 

promovare prevăzut de Legea nr.220/2008”.  

Acestei propuneri nu i se dă curs prin prezentul act 

normativ din următoarele considerente: 

- prin hotărare a Guvernului pot fi luate măsuri de 

reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la 

art.6 alin.2 din Legea nr. 220/2008, dar instalaţiile 

eoliene reutilizate nu sunt prevăzute în mod expres 

la art.6 alin.2. Aceste instalaţii au o durată de 

bonificare redusă la 7 ani conform art.3 alin.2 pct.7 

din Legea nr.220/2013. 

- prin hotărare a Guvernului pot fi luate măsuri de 

reducere a numărului de certificate verzi pentru noii 

beneficiari şi nu pentru instalaţii ce au fost puse în 

funcţiune înainte de data aplicării sistemului de 

promovare prevăzut de Legea nr.220/2008. 

  

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

Reducerea numărului de certificate verzi pentru fiecare 1 

MWh produs şi livrat din centrale/grupuri electrice, 

acreditate după data intrării în vigoare a hotărarii de 
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guvern, pentru tehnologiile eolian, solar şi hidro, conduce 

la scăderea contribuţiei pentru energia regenerabilă din 

facturile consumatorilor finali şi prin aceasta la creşterea 

competitivităţii produselor industriale în special a 

produselor energointensive supuse unui risc major de 

relocare. 

Acreditarea a 100 MW instalaţii fotovoltaice cu 3 certificate 

verzi pentru fiecare MWh produs şi livrat, în loc de 6, cu 

factorul de capacitate 16% şi preţul certificatului verde de 

45 euro/buc conduce pe durata de viaţă de 15 ani la 

scăderea contribuţiei plătită de consumatori cu cca 95 

milioane euro. Acreditarea a 100 MW instalaţii eoliene cu 

1,5 respectiv 0,75 certificate verzi din 2018 pentru fiecare 

MWh produs şi livrat, în loc de 2 respectiv 1 certificat 

verde, cu factorul de capacitate 25% şi preţul certificatului 

verde de 45 euro/buc, conduce la scăderea contribuţiei 

plătită de consumatori cu cca 47 milioane euro.  

Pentru atingerea ţintei asumată de România în 

conformitate cu Directiva 2009/28/EC privind ponderea 

energiei din surse regenerabile de energie în consumul 

final de energie la nivelul anului 2020 de 24%  se 

estimează că vor mai fi acreditaţi cca 2000 MW. 

În condiţiile reducerii numărului de certificate conform 

măsurilor propuse, investiţiile în instalaţii de producere a 

energiei electrice din surse regenerabile răman stimulative 

pentru investitori, nivelul sprijinului acordat pentru energia 

eoliană, care contează cu peste 80% în structura de 

producţie a energiei din surse regenerabile în Romania, 

fiind aproape echivalent cu nivelul de sprijin din Franţa, 

Germania, Grecia, Bulgaria, Spania etc.  
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1^1. Impactul 

asupra mediului 

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de stat 

Măsurile propuse privind reducerea numărului de 

certificate verzi sunt în concordanţă cu legislaţia UE în 

domeniul ajutorului de stat, precum şi cu angajamentul 

asumat de autorităţile române în cadrul Ajutorului de stat 

SA 33134 – Romania – “Certificate verzi pentru 

promovarea producerii energiei electrice din surse 

regenerabile de energie“.   

Cu mici excepţii, preţurile curente (preţul energiei electrice 

cumulat cu preţurile obţinute pe certificatele verzi aferente 

energiei electrice produse) obţinute de producătorii de 

energie electrică din surse regenerabile de energie în 

Romania sunt peste preţurile similare obtenabile în alte ţări 

UE. Supracompensarea contravine pieţei bazată pe legile 

concurenţei, provoacă discriminări între participanţii la 

piaţă şi nu încurajează funcţionarea eficientă şi 

promovarea progresului tehnic de către operatori. 

Măsurile propuse au ca scop şi evitarea situaţiei în care 

Romania ar putea fi acuzată că produce discriminare între 

producătorii şi investitorii din sectorul energiilor 

regenerabile. 

În prezent un număr tot mai mare de guverne introduc 

măsuri care limitează suportul financiar acordat pentru 

promovarea energiilor regenerabile, pe măsură ce aceste 

energii ajung la paritate cu preţul reţelelor de distribuţie.  

Cu privire la investiţiile în mari capacităţi, peste 125MW, 

Legea nr.220/2008 transferă obţinerea deciziei cu privire la 

nivelul ajutorului acordat (numărul de certificate verzi) 

către CE.  

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Reducerea numărului de certificate verzi se conformează 

unor prevederi legale şi are la bază un program de 

monitorizare şi o analiză privind supracompensarea 
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conform unei metodologii avizată de Comisia Europeană. 

Este un act previzibil care contribuie la realizarea unei 

pieţe concurenţiale. 

Reducerea suportului acordat energiilor regenerabile din 

sumele colectate de la consumatorii de energie electrică 

contribuie la menţinerea competitivităţii unor produse 

energointensive din industria siderurgică, metalurgie 

neferoasă, materiale de construcţie, sticlărie, îngrăşăminte 

chimice etc. 

 

3. Impactul social În conformitate cu cele expuse la punctul 1 se asigură 

sustenabilitatea şi suportabilitatea la nivelul 

consumatorului casnic a creşterilor de preţ a energiei 

electrice datorită contribuţiei pentru promovarea utilizării 

surselor regenerabile de energie. 

De asemenea se previne efectul social negativ provocat 

de restrangerea activităţii industriale datorită pierderilor de 

competitivitate în urma creşterii preţului energiei electrice. 

 

4. Impactul asupra 

mediului 

În prezent Romania se situează pe una din cele mai bune 

poziţii din UE (locul doi) cu privire la realizarea ţintei 

asumate privind ponderea energiei din surse regenerabile 

în consumul final de energie (eşalonat la nivelul anului 

curent) în condiţiile în care însăşi ţinta asumată este una 

din cele mai ridicate între statele membre UE. 

Prin prevederile normative propuse se asigură toate 

condiţiile pentru atingerea ţintei la care Romania s-a 

angajat.  

 

5. Alte informatii  
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Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat şi pe termen lung (pe 5 ani) 

                                                                                                                               - mii lei - 

Indicatori 
Anul 

curent 
Urmatorii 4 ani 

Media 

pe 5 ani

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

    (i) impozit pe profit 

    (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

    (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

    (i) contribuţii de 

asigurări 

      

2. Modificări ale 

cheltuielilor 

bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

    (i) cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri si servicii 

b) bugete locale: 

    (i) cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri si servicii 

c) bugetul asigurărilor 
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sociale de stat: 

    (i) cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri si servicii 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor 

bugetare 

      

5. Propuneri pentru 

a compensa 

reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informaţii 

 

      

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative 

necesare pentru 

aplicarea prevederilor    

proiectului de act 

normativ:   

Se modifică: 
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a) acte normative în 

vigoare ce vor fi 

modificate sau 

abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a 

proiectului de act 

normativ;  

b) acte normative ce 

urmează a fi elaborate 

în vederea 

implementării noilor 

dispoziţii. 

 

Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie 

electrică din surse regenerabile de energie pentru 

aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi 

aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.42/2011. 

2. Conformitatea 

proiectului de act 

normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

Se va solicita avizul Consiliului Concurenţei deoarece 

prevederile propunerii de act normativ trebuie să fie în acord 

cu Decizia Comisiei Europene nr. 4938/13.07.2011: Ajutorul 

de stat SA 33134(2011/N) – România – „Certificate verzi 

pentru promovarea producerii energiei electrice din surse 

regenerabile de energie“. 

 

 

3. Măsuri normative 

necesare aplicării 

directe a actelor              

normative comunitare 

 

Prezentul proiect nu se refera la acest subiect  

4. Hotarari ale Curţii 

de Justiţie a Uniunii 

Europene  

 

 

 Prezentul proiect nu se refera la acest subiect 
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5. Alte acte normative 

şi/sau documente 

internaţionale din care 

decurg angajamente 

  

6. Alte informaţii   

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind 

procesul de consultare 

cu organizaţii 

neguvernamentale, 

institute de cercetare si 

alte organisme 

implicate 

Proiectul de act normativ a fost supus procedurilor de 

transparenta decizionala conform Legii nr. 52/2003. 

Proiectul de act normativ decurge din prevederile OUG 

nr.57/2013 care a fost dezbatut în Comisia pentru Dialog 

Social (COMISIA TEHNICA) 

 

 

2. Fundamentarea 

alegerii organizatiilor 

cu care a avut loc 

consultarea, precum si 

a modului in care 

activitatea acestor 

organizaţii este legata 

de obiectivul 

proiectului de act 

normativ 

 

3. Consultările organizate 

cu autorităţile 

administraţiei publice 

locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ 

are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 

Prezentul proiect nu se refera la acest subiect . 
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privind procedura de 

consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice 

locale la elaborarea 

proiectelor de acte 

normative 

4. Consultările desfăşurate 

în cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu 

prevederile HG nr. 

750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale 

permanente 

Prezentul proiect nu se refera la acest subiect . 

5. Informaţii privind 

avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic si 

Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Prezentul proiect va fi supus avizului (punct de vedere) 

Consiliului Concurenţei, ANRE,  Consiliului Legislativ. 

6. Alte informaţii  

Sectiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

act normativ 

1. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

necesitatea elaborării 

proiectului de act 

normativ 

În conformitate cu prevederile art.15 HG nr.561 /2009, art.6 

din Legea nr.52 / 2003 privind transparent decizionala in 

administratia publica, proiectul de act normative a fost postat 

pe pagina de web a Ministerului Economiei. 
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2. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

eventualul impact asupra 

mediului în urma 

implementării 

proiectului de act 

normativ, precum si 

efectele asupra sănătăţii 

si securităţii cetăţenilor 

si diversităţii biologice 

Nu este cazul. 

3. Alte informaţii 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Masurile de punere in 

aplicare a proiectului de 

act normativ de catre 

autoritatile administratiei 

publice centrale si/sau 

locale  

– infiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea 

competentelor instituţiilor 

existente 

 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
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Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

si al art. 29 alin. (3)  din din Legea nr.220 / 2008 privind stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi 

completările ulterioare s-a întocmit alăturatul proiect de Hotărare a Guvernului pentru 

aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la art.6 alin.(2) 

lit.a), c) şi f) din Legea nr.220 / 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi  

completările ulterioare, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobati. 
                                                        

 

 

  MINISTRUL  DELEGAT PENTRU                          MINISTRUL  ECONOMIEI 
   ENERGIE 

                                                                                              

   Constantin  NITA                                            Varujan  VOSGANIAN 

 

 

 

                                                AVIZAM 

 

                                                      VICEPRIM- MINISTRU 

   MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE 

                                                          Daniel CHITOIU 

      MINISTRU DELEGAT PENTRU BUGET 

Liviu VOINEA 

 

 

 

                                                MINISTRUL  JUSTITIEI 

                                     Robert-Marius CAZANCIUC 

 


