
PROIECT 
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
 

privind crearea 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 prevederile Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei privind calendarul, 
administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, 
 
Ţinând seama de Memorandul cu tema: Asumarea responsabilităţilor ce decurg din 
implementarea licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, aprobat în  şedinţa de 
Guvern din 3 august 2011, prin care Ministerul Finanţelor Publice a fost desemnat instituţia din 
România ce va acţiona în calitate de adjudecător pe platforma comună de licitaţii a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de seră, urmând a scoate la licitaţie în anul 2012 certificatele de emisii 
de gaze cu efect de seră, 
 
Având în vedere prevederile art. 288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 
 
Precum şi faptul că, România riscă declanşarea procedurii de pre-infringement în cazul în care nu 
îşi reglementează toate aspectele legate de participarea la licitaţiile pe platforma comună de 
licitaţie, în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei privind 
calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, 
 
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă: 
 
Capitolul I 
Stabilirea cadrului instituţional la nivelul României pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei privind calendarul, 
administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de 
gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii 
 
 
Art. 1 - Prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul instituţional pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei privind calendarul, administrarea şi alte aspecte 
ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de 
emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. L302/1 din data de 18.11.2010, denumit în continuare Regulament. 



 
Art. 2 - Autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Regulamentului sunt: Ministerul 
Finanţelor Publice, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. 
 
Art. 3 - (1) În temeiul cap. V, art. 22 alin. (1) al Regulamentului, Ministerul Finanţelor Publice este 
autoritatea desemnată în calitate de adjudecător. 
(2) În conformitate cu cap. V, art. 22 alin. (2) al Regulamentului, Ministerul Finanţelor Publice este 
autoritatea competentă pentru semnarea, în numele României, în calitatea sa de adjudecator, a 
contractului cu platforma comună de licitaţie (denumită în continuare „platformă comună”) 
desemnată conform art. 26 din Regulament, permiţând astfel Ministerului Finanţelor Publice să 
liciteze certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. 
(3) În conformitate cu cap. VII, art. 26, 27 şi 28 al Regulamentului, Ministerul Finanţelor Publice 
este responsabil cu scoaterea la licitaţie prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze 
cu efect de seră ce sunt atribuite României. 
(4) Ministerul Finanţelor Publice încasează sumele obţinute în urma vânzării prin licitaţie a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ce sunt atribuite României; 
(5) Ministerul Finanţelor Publice repartizează sumele provenite în urma vânzării prin licitaţii a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ce sunt atribuite României; 
(6) Modalitatea de încasare şi repartizare a sumelor prevăzute la alin. (4) şi alin. (5) se aprobă 
conform art. 13 din prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 
Art.4 - (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei este autoritatea 
compententă pentru: 
a) reglementarea autorizării intermediarilor non-financiari conform art. 18 alin. (2) din Regulament 
în vederea asigurării accesului liber al acestora la procesul de licitaţie a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră pe platforma comună; 
b) monitorizarea activităţii intermediarilor non-financiari menţionaţi la pct. a). 
(2) desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza reglementărilor elaborate 
şi aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. 
 
Art. 5 - (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice este 
autoritatea competentă să reprezinte România în cadrul procedurii concurenţiale de achiziţie 
publică comună a Comisiei şi Statelor Membre pentru desemnarea platformei comune şi 
desemnarea autorităţii de monitorizare a licitaţiilor în sensul articolului 125c din Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene. 
(2) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice semnează, în 
numele României, contractele de achiziţie comună pentru platforma comună şi pentru autoritatea 
de monitorizare a licitaţiilor.  
 
Art. 6 - Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare este autoritatea competentă pentru: 
a) asigurarea compatibilităţii dintre prevederile Regulamentului şi legislaţia naţională privind 
tranzacţionarea pe piaţa de capital; 
b) emiterea autorizaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) si c) al Regulamentului; 
c) oferirea de asistenţă autorităţii de monitorizare a licitaţiilor pentru îndeplinirea funcţiilor acesteia, 
cooperând în mod activ cu aceasta în sfera sa de competenţă, în cazul în care una din pieţele 
reglementate din România este desemnată platformă comună în baza acordului european de 
achiziţie comună pentru desemnarea platformei comune de licitaţie; 
d) primirea din partea platformei comune a notificărilor privind situaţiile de spălare a banilor sau de 
abuz de piaţă care au loc pe sau prin sistemele respectivei platforme comune, suspiciuni de abuz 
de piaţă de către orice persoană admisă să liciteze, în cazul în care una din pieţele reglementate 



din România este desemnată platformă comună în baza acordului european de achiziţie comună 
pentru desemnarea platformei comune. 
 
Capitolul II 
Autorizarea Guvernului prin Ministerul Finanţelor Publice de a scoate la 
licitaţie, prin Platforma Comună de licitaţie, certificatele de emisii de gaze cu 
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene 
 
 
Art. 7 Guvernul autorizează Ministerul Finanţelor Publice, ca până la înfiinţarea / desemnarea 
unei autorităţi naţionale în domeniul schimbărilor climatice care să asigure la nivel naţional 
implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, să 
scoată la licitaţie, prin platforma comună, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României. 
 
Art. 8 
În realizarea obiectivului prevăzut la art.7, Ministerul Finanţelor Publice are următoarele atribuţii : 

a) scoate la licitaţie prin platforma comună, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii Europene,  
b) gestionează, prin compartimentul de specialitate, contul distinct deschis la Banca Naţională 
a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice în care se încasează, în euro, sumele 
obţinute în conformitate cu prevederile alin. (4) ale art. 3 din prezenta ordonanţă de urgenţă.  

 
Art. 9 
(1) Sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 
constituite din încasările obţinute din acţiunile prevăzute la art. 8 lit. (a) se repartizează conform 
art. 10 şi art. 11; 
(2) Dobânzile încasate la disponibilităţile contului prevăzut la art. 8 lit. (b), se fac venit la bugetul 
de stat în contul “Alte venituri din dobânzi”, şi se virează în termen de 5 zile lucrătoare. 
(3) Cheltuielile cu comisioanele şi spezele bancare aferente gestionării contului se suportă de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrarea în sumele prevăzute 
anual cu această destinaţie. 
(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor în contul prevăzut la art. 8 lit. (b), 
Ministerului Finanţelor Publice dispune efectuarea schimbului valutar şi virarea contravalorii în lei 
în contul de disponibil deschis la Trezoreria operativă centrală, pe numele Ministerului Finanţelor 
Publice. 
 
Art. 10 
(1) Destinaţia contravalorii în lei a sumelor obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma 
comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României în temeiul 
prevederilor art. 10 alin. (2) şi alin. (3) al Directivei 2003/87/CE, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de 
emisii de gaze cu efect de seră, pentru instalaţiile staţionare, este următoarea: 
 
a) un procent de 29% din suma brută se virează, de către gestionarul contului, la bugetul de stat 
într-un cont distinct, în termen de 5 zile lucrătoare. 
 
b) un procent de 71% din suma brută, defalcat pe cotele aprobate conform art. 12 din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare, 
ministerelor beneficiare care implementează proiecte în domeniile stabilite conform prevederilor 
art. 10 al Directivei 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare. 
 



(2) Până la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern prevăzută la art. 12 din prezenta ordonanţă 
de urgenţă, se autorizează gestionarul contului să reţină sumele în contul de disponibil deschis pe 
numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală. 
 
(3) Transferul sumelor prevăzut la alin. (1) lit. b) include şi cheltuielile deduse de Comisia 
Europeană, din suma brută, cu privire la gestionarea sistemului comunitar. 
 
Art. 11 
(1) Contravaloarea în lei a sumelor obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună, a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave, se repartizează 
după cum urmează: 
 
(a) un procent de 70% din suma brută, se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile 
lucrătoare, către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; 
 
(b) un procent de 30% din suma brută, se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 
zile lucrătoare, către Ministerul Mediului şi Pădurilor. 
 
(2) Transferul sumelor prevăzute la alin. (1) include şi cheltuielile deduse de Comisia Europeană, 
din suma brută, cu privire la gestionarea sistemului comunitar. 
 
(3) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Mediului şi Pădurilor utilizează sumele 
prevăzute la alin. (1) pentru destinaţii stabilite prin Hotărâre de Guvern. 
 
(4) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, art. 123 alin. (3) din Hotărârea 
Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare se abrogă. 
 
Art.12 
Defalcarea cotelor procentuale pe fiecare minister, din totalul celor stabilite la art. 10 alin. 1 lit. b) 
se aprobă prin Hotărâre de Guvern la propunerea şi cu avizul ministerelor de resort. 
 
Art. 13 
Modalitatea de încasare, gestionare a conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi de virare a 
sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze 
cu efect de seră se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor 
publice. 
 
Art. 14 
Guvernul aprobă, prin Hotărâre de Guvern, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe, la propunerea ministerelor beneficiare care implementează proiecte în 
domeniile stabilite, înfiinţarea de activităţi finanţate integral din venituri proprii pe lângă acestea, 
stabilind domeniul de activitate, sistemul de organizare şi funcţionare a acestor activităţi, 
categoriile de venituri şi natura şi destinaţia cheltuielilor. 
 
Prevederile art. 10 din prezenta ordonanţă de urgenţă transpun parţial dispoziţiile art. 10 din 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire 
a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii 
şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicat� în Jurnalul Oficial al Comunit��ilor Europene (JOCE) nr. L 275 din 25 octombrie 2003. 
 

PRIM MINISTRU 
Emil Boc 


