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Ordonanţă de Urgenţă  

pentru modificarea şi 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 

 

Având în vedere necesitatea utilizării urgente şi eficiente a fondurilor provenite în urma scoaterii la 

licitaţie a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip 

implementare în comun pentru România, din perioada 2008 – 2012, din cadrul schemei de 

comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, astfel încât şi această sursă de 

finanţare să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea economică şi la 

menţinerea locurilor de muncă.  

 

În vederea evitării imobilizării sumelor obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de 

emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru 

România, din perioada 2008 – 2012 a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze 

cu efect de seră şi atingerii ţintelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la nivel 

european şi internaţional. 

 

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de 

urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.  

 

În temeiul art. 115 alin.(4) din Constituţia României, republicată,  

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:  

 

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 şi se completează după cum 

urmează: 

 

1. La articolul 8 se introduc două alineate noi, alineatul (2) şi alineatul (3), cu următorul 

cuprins:  

„(2) Suma obţinută în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii rămase neutilizate din 

rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România, din perioada 2008 – 2012 

din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se 

gestionează de compartimentul de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice prin contul distinct 

deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în care se 

încasează, în euro, suma obţinută în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu 

efect de seră. 

(3) Contravaloarea în lei a sumei obţinute potrivit alineatului (2) se constituie venit al Fondului 

pentru Mediu şi se utilizează de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru finanţarea proiectelor 

prevăzute la art. II alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.” 

 

2. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 13 – (1) Monitorizarea proiectelor finanţate din sumele obţinute în urma licitării certificatelor 

de emisie de gaze cu efect de seră se realizează de către fiecare minister beneficiar.  

(2) Prin excepţie de la prevederile alineatului (1), monitorizarea proiectelor finanţate din suma 

prevăzută la articolul 8 alineatul (3), se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu. 

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

Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră, anual în prima parte a lunii februarie, ministerele beneficiare raportează Ministerului Mediului 

şi Schimbărilor Climatice, modul de utilizare a veniturilor obţinute în urma scoaterii la licitaţie a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cât şi 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. 

 

 

 



 

Art. II 

“În termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru 

suma rezultată în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră rămase neutilizate 

din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România, din perioada 2008 – 

2012 a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, conform art. 8 

alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr.115/2011, Ministerul Finanţelor Publice dispune 

efectuarea schimbului valutar şi virarea contravalorii în lei în  contul de disponibil deschis la 

Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu.” 
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