PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA
PENTRU
ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ
ŞI
AMENAJAREA
TERITORIULUI

COMISIA
PENTRU
BUGET,
FINANŢE
ŞI
BĂNCI

COMISIA PENTRU MEDIU
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Bucureşti,
Nr.
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Nr.4c-2/429

Nr.

24.09.2014
4c-27/165

Către,
Biroul Permanent al
Camerei Deputaţilor

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2014 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, trimis Comisiei pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru buget, finanţe
şi bănci şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic pentru examinare pe
fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx. 364 din 2 septembrie 2014.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

MARIN
ALMĂJANU

VIOREL ŞTEFAN

CARMEN ILEANA
MOLDOVAN

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA
TERITORIULUI
Nr.

COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI
BĂNCI

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU
ECOLOGIC
Bucureşti,

4c-6/270

Nr.4c-2/429

RAPORT

Nr.

24.09.2014
4c-27/165

COMUN

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2014 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
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate, prin adresa nr.PLx.364 din 2 septembrie 2014, înregistrată cu
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nr.4c-6/270 din 02.09.2014, cu nr.4c-2/429 din 03.09.2014 respectiv cu nr.4c-27/165 din 03.09.2014 cu dezbaterea în fond,
în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2014 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.
Camera Deputaţilor este Camera Decizională potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia
României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere:
-

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.389/09.04.2014);

-

avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/831/03.09.2014).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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, aprobată prin Legea nr.163/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul repartizării, pentru anul 2014, a unor sume obţinute din vânzarea la licitaţie a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 iunie 2014.
În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, membrii celor trei comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate, Comisia
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în data de 23.09.2014, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în data de
17.09.2014 şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic în data de 09.09.2014.
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La dezbaterile şedinţei Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a participat, în calitate de invitat,
conform prevederilor art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
domnul Lenţa Iulian – consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Direcţia Generală
Dezvoltare Regională şi Infrastructură.
La dezbaterile şedinţei Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a participat, în calitate de invitat, conform prevederilor
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Gyorgy Attila
– secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
La dezbaterile şedinţei Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au participat, în calitate de invitaţi, conform
prevederilor art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul
Gyorgy Attila – secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi domnul Teofil Gherlă – director în cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
La dezbateri au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului, 31 deputaţi, din totalul de 35 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 20 deputaţi, din
totalul de 21 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate de membrii celor trei comisii, s-a hotărât, cu unanimitate
de voturi să se propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.17/2014 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 cu un amendament admis prevăzut în
Anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.
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În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform
art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,
VIOREL ŞTEFAN

PREŞEDINTE,
CARMEN ILEANA MOLDOVAN

MARIN ALMĂJANU

Consilier parlamentar,

Consilier parlamentar,

Consilier parlamentar,

Iulia Toader

Daniel Mărăcineanu

Andreea Negulescu

Şef serviciu,
Giorgiana Ene
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Anexa
AMENDAMENT ADMIS

Nr.
crt.
0
1.

2.

Text
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 17/2014
1

Text Senat

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

2
LEGE

3
Nemodificat

privind
aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 17/2014
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
Articol unic. – Se
aprobă Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 17/2014
pentru
modificarea
şi
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
115/2011 privind stabilirea
cadrului
instituţional
şi

Articol
unic.
–
Se
aprobă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 17 din 9 aprilie 2014 pentru
modificarea
şi
completarea
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului nr. 115/2011 privind
stabilirea cadrului instituţional şi
autorizarea
Guvernului,
prin
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Motivarea
amendamentelor
4

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. 288 din 18 aprilie
2014.
3.

4.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
a Guvernului nr. 17/2014
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
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

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.
288 din 18 aprilie 2014, cu
următoarea modificare:
Nemodificat

Nemodificat

____________
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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:
5.

1. La articolul 11, alineatul
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"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, în
conformitate cu prevederile
art.
123
alin.
(1)
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 repartizează
după cum urmează:
a) 70% din suma brută se
virează de către gestionarul

Nemodificat

____________
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contului, în termen de 5 zile
lucrătoare
de
la
data
schimbului
valutar,
Ministerului Transporturilor;
b) 30% din suma brută se
virează de către gestionarul
contului, în termen de 5 zile
lucrătoare
de
la
data
schimbului
valutar,
Ministerului
Mediului
şi
Schimbărilor Climatice."
6.

7.

2. La articolul 11, după
alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:
"(4)
Pentru
punerea
în
aplicare a prevederilor alin.
(1), se respectă procedura
prevăzută la art. 15 alin. (2)(5)."
3. După articolul 122 se
introduc cinci noi articole, art.
127,
cu
următorul
123cuprins:

Nemodificat

____________

- La articolul I punctul 3, litera
a) a alineatului (1) al articolului
123 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

____________

“Art. 123.- (1) Prin excepţie
de la prevederile art. 12, în
anul
2014,
din
sumele
obţinute în urma scoaterii la
licitaţie a certificatelor de

Nemodificat
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emisii de gaze cu efect de
seră, repartizate potrivit art.
10 alin. (1) lit. b), se aprobă
alocarea sumei de 90.300 mii
lei
Ministerului
Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice, pentru achiziţionarea
de microbuze, astfel:
„a)
pentru
dotarea
unităţilor
administrativ-teritoriale, în vederea
transportului elevilor din unităţile
de învăţământ preuniversitar de
stat din mediul rural, precum si a
oraşelor
care
au
sate
şi
localităţi componente;”

a) pentru dotarea unităţilor
administrativ teritoriale, în
vederea transportului elevilor
din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din
mediul rural;

Autori: deputat Tamara Ciofu,
deputat Andrei Dolineaschi,
senator Doina-Elena Federovici,
senator Gabriela Firea - Grupul
parlamentar al PSD
b) pentru dotarea unităţilor
administrativ teritoriale în
vederea asigurării mijloacelor
de transport unităţilor de
învăţământ
preuniversitar,
care au în structură şi secţii
de
club
sportiv
şcolar
necesare
deplasărilor
sportivilor
şi
colectivelor
tehnice
aferente,
la

____________
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Amendamentul
este necesar având
în vedere faptul că
oraşele au în
componenţa lor
sate sau localităţi
componente,
amplasate la o
distanţă
considerabila faţa
de acestea.

competiţiile sportive interne şi
internaţionale.
(2) Pentru punerea în aplicare
a prevederilor alin.(1) se
respectă procedura prevăzută
la art.15 alin.(2)-(5).
(3)
Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice răspunde de modul de
utilizare, în conformitate cu
dispoziţiile legale, a sumei
alocate potrivit alin.(1 ).
(4) Toate costurile legate de
utilizarea acestor microbuze
vor fi suportate din bugetele
proprii
ale
unităţilor
administrativ - teritoriale.
(5) Repartizarea microbuzelor
către unităţile administrativ
teritoriale se va face prin
ordin comun al viceprim ministrului,
ministrul
dezvoltării
regionale
şi
administraţiei publice şi al
ministrului
educaţiei
naţionale.

____________

____________

____________

____________
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8.

Art. 124
(1) Prin excepţie de la
prevederile art. 12, în anul
2014, din sumele obţinute în
urma scoaterii la licitaţie a
certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră,
repartizate potrivit art. 10
alin. (1) lit. b), se aprobă
alocarea sumei de 20.600 mii
lei Ministerului Tineretului şi
Sportului,
pentru
achiziţionarea de microbuze şi
autocare
necesare
dotării
unităţilor aflate în subordinea
acestuia, în vederea asigurării
mijloacelor
de
transport
necesare
deplasărilor
sportivilor
şi
colectivelor
tehnice
aferente
la
competiţiile sportive interne şi
internaţionale.
(2) Pentru punerea în aplicare
a prevederilor alin. (1) se
respectă procedura prevăzută
la art. 15 alin. (2)-(5).
(3) Ministerul Tineretului şi
Sportului răspunde de modul
de utilizare, în conformitate
cu dispoziţiile legale, a sumei
alocate potrivit alin. (1).
(4) Toate costurile legate de
utilizarea acestor microbuze

Nemodificat

____________
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şi autocare vor fi suportate
din
bugetele
proprii
ale
unităţilor aflate în subordinea
Ministerului
Tineretului
şi
Sportului.
(5) Repartizarea mijloacelor
de transport către unităţile
prevăzute la alin. (1) se va
face prin ordin al ministrului
tineretului şi sportului.
9.

Art. 125
(1) Prin excepţie de la
prevederile art. 12, în anul
2014, din sumele obţinute în
urma scoaterii la licitaţie a
certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră,
repartizate potrivit art. 10
alin. (1) lit. b), se aprobă
alocarea sumei de 20.100 mii
lei
Ministerului
Educaţiei
Naţionale,
pentru
achiziţionarea de microbuze şi
autocare
necesare
dotării
cluburilor sportive şcolare şi a
cluburilor
sportive
studenţeşti,
aflate
în
subordinea/
coordonarea
acestuia, în vederea asigurării
mijloacelor
de
transport
necesare
deplasărilor
sportivilor
şi
colectivelor

Nemodificat

____________
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tehnice
aferente
la
competiţiile sportive interne şi
internaţionale.
(2) Pentru punerea în aplicare
a prevederilor alin. (1) se
respectă procedura prevăzută
la art. 15 alin. (2)-(5).
(3)
Ministerul
Educaţiei
Naţionale răspunde de modul
de utilizare, în conformitate
cu dispoziţiile legale, a sumei
alocate potrivit alin. (1).
(4) Toate costurile legate de
utilizarea acestor microbuze
şi autocare vor fi suportate
din
bugetele
proprii
ale
unităţilor
aflate
în
subordinea/coordonarea
Ministerului
Educaţiei
Naţionale.
(5) Repartizarea mijloacelor
de transport către unităţile
prevăzute la alin. (1) se va
face prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale.
10.

Art. 126
(1) Prin excepţie de la
prevederile art. 12, în anul
2014, din sumele obţinute în
urma scoaterii la licitaţie a
certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră,

Nemodificat
____________
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repartizate potrivit art. 10
alin. (1) lit. b), se aprobă
alocarea sumei de 22.315 mii
lei Ministerului Mediului şi
Schimbărilor
Climatice,
pentru finanţarea proiectului
«Transformarea autobuzelor
din funcţionarea Diesel în
funcţionare cu gaz petrolier
lichefiat»
în
municipiul
Ploieşti.
(2) Pentru punerea în aplicare
a prevederilor alin. (1) se
respectă procedura prevăzută
la art. 15 alin. (2)-(5).
(3) Suma prevăzută la alin.
(1) este alocată bugetului
local al municipiului Ploieşti,
la
solicitare,
în
baza
contractului
de
finanţare
încheiat, în condiţiile legii,
între municipiul Ploieşti şi
Ministerul
Mediului
şi
Schimbărilor Climatice.
(4) Toate costurile legate de
întreţinerea şi funcţionarea
acestor
autobuze
vor
fi
suportate din bugetul local al
municipiului Ploieşti.
(5)
Municipiul
Ploieşti
beneficiar
al
proiectului
prevăzut la alin. (1) are
următoarele obligaţii:
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a) să atribuie contractele de
achiziţie publică de furnizare,
servicii
sau
lucrări
prin
aplicarea
procedurilor
de
achiziţii publice, în condiţiile
legii;
b) să încheie contractele;
c)
să
implementeze
contractele;
d) să certifice cheltuielile;
e) să efectueze plăţile.
(6) Ordonatorul principal de
credite al municipiului Ploieşti
răspunde
de
modul
de
utilizare, în conformitate cu
dispoziţiile legale, a sumei
alocate potrivit alin. (1).
11.

Art. 127
(1) Prin excepţie de la
prevederile art. 12, în anul
2014, din sumele obţinute în
urma scoaterii la licitaţie a
certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră,
repartizate potrivit art. 10
alin. (1) lit. b), se aprobă
alocarea sumei de 44.630 mii
lei Ministerului Mediului şi
Schimbărilor
Climatice,
pentru finanţarea proiectului
«Implementarea unui sistem
de transport cu bicicleta în

Nemodificat

____________
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zona centrală a municipiului
Bucureşti».
(2) Pentru punerea în aplicare
a prevederilor alin. (1) se
respectă procedura prevăzută
la art. 15 alin. (2)-(5).
(3) Suma prevăzută la alin.
(1) este alocată bugetului
propriu
al
municipiului
Bucureşti, la solicitare, în
baza contractului de finanţare
încheiat, în condiţiile legii,
între municipiul Bucureşti şi
Ministerul
Mediului
şi
Schimbărilor Climatice.
(4) Toate costurile legate de
întreţinerea şi funcţionarea
sistemului de transport cu
bicicleta vor fi suportate din
bugetul
propriu
al
municipiului Bucureşti.
(5)
Municipiul
Bucureşti
beneficiar
al
proiectului
prevăzut la alin. (1) are
următoarele obligaţii:
a) să atribuie contractele de
achiziţie publică de furnizare,
servicii
sau
lucrări
prin
aplicarea
procedurilor
de
achiziţii publice, în condiţiile
legii;
b) să încheie contractele;
c)
să
implementeze
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contractele;
d) să certifice cheltuielile;
e) să efectueze plăţile.
(6) Ordonatorul principal de
credite
al
municipiului
Bucureşti răspunde de modul
de utilizare, în conformitate
cu dispoziţiile legale, a sumei
alocate potrivit alin. (1)."
12.

4. La articolul 15, alineatele
(1) şi (2) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
"Art. 15
(1) Din sumele obţinute în
urma scoaterii la licitaţie prin
platforma
comună
a
certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră,
repartizate potrivit art. 10
alin. (1) lit. b) şi art. 11 alin.
(1), se alocă anual sume
pentru finanţarea proiectelor
potrivit art. 12, respectiv
potrivit art. 11 alin. (3), după
caz.
(2) După aprobarea sumelor
anuale
alocate
acestora
potrivit art. 11 alin. (3) şi art.
12, ministerele beneficiare
vor
solicita
Ministerului
Finanţelor Publice virarea, la
o poziţie distinctă de venituri

Nemodificat

____________
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ale bugetului de stat, a
sumelor aprobate, după caz."
13.

Art. II
Până la intrarea în vigoare a
hotărârii
Guvernului
prevăzute la art. 11 alin. (3)
din 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,
aprobată prin Legea nr.
163/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, se
autorizează
gestionarul
contului să reţină sumele în
contul de disponibil deschis
pe
numele
Ministerului
Finanţelor
Publice
la
Trezoreria operativă centrală.

Nemodificat

____________
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