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asupra proiectului de Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul
promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de
energie
PL-x nr. 27/2015
În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru
afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea unor măsuri în
domeniul promovării producerii energiei electrice din surse
regenerabile de energie - PL-x nr. 27/2015.
Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de
lege asigură aplicarea sistemului de promovare, ca urmare modificaării
regimului ajutorului de stat de către Comisia Europeană, prin Decizia C(2011)
4938. Decizia a fost transpusă în dreptul intern prin Ordonan
ța de urgență a
Guvernului nr. 88/2011, privind modificarea și completarea Legii nr.
220/2008.
Această ordonanță stabilește că un operator economic ce dezvoltă un
proiect de centrală electrică de producere a energiei electrice din surse
regenerabile cu putere instalată mai mare de 125 MW poate beneficia de
sistemul de promovare stabilit prin lege, numai după autorizarea individuală
de către Comisia Europeană.
Acești operatori economici au fost acreditați temporar, până la
autorizarea de către Comisia Europeană, pe o perioadă de 24 de luni, dar
această perioadă s-a dovedit insuficientă pentru finalizarea procedurii de
auorizare de către Comisia Europeană.
Pentru a se asigura continuitatea sistemului de promovare și a operării
centralelor în speță, proiectul de act normativ prevede că agenții economici
cărora le-a expirat acreditarea temporară din motive neimputabile lor, pot
solicita ANRE o nouă acreditare temporară.
Actul normativ mai precizeazăși regimul certificatelor verzi cuvenite
agenților economici menționați, în cazul unor diferențe de calcul.
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Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României,
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătutși adoptat
proiectul de lege, cu amendamente, în şedinţa din 5 februarie 2015.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1141 din 08.10.2014, a avizat
favorabil proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii
legislative.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 17 februarie
2015.
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Analizând acquis-ul european relevant, precum
și situația de fapt
prezentată în motivare, Comisia pentru afaceri europene admite necesitatea
și oportunitatea reglementării.
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene
au fost prezenţi la dezbateri 12 deputaţi.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege.
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