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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 

Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie, cu modificările şi completările ulterioare 

Secţiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale În anul 2008 a fost adoptată Legea nr. 220 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie.  

Ulterior, în cursul anului 2009, a fost adoptată 
directiva nr. 2009/28/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, de 
modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 
2001/77/CE şi 2003/30/CE.  

Legislaţia naţională care preia directiva nr. 
2009/28/CE trebuie transmisă Comisiei Europene 
până în data de 5 decembrie a.c. 

Pentru preluarea directivei anterior menţionate, în 
cursul acestui an, Parlamentul României a 
adoptat Legea nr. 139 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie. 

Legea nr. 139/2010 nu a preluat însă integral 
prevederile directivei 2009/28/CE, fapt care, pe 
cale de consecinţă, nu asigură transmiterea, până 
în luna decembrie 2010, către Comisia Europeană 
a legislaţiei naţionale cadru şi secundare care să 
evidenţieze transpunerea în totalitate a respectivei 
directive. 

2. Schimbări preconizate Prin promovarea acestui act normativ se 
completează şi se modifică Legea nr. 139/2010, 
în sensul că: 

 se includ unele definiţii prevăzute de 
directiva nr. 2009/28/CE care nu au fost 
preluate în Legea nr. 139/2010; 

 se preiau conform prevederile articolului 22 
al directivei 2009/28/CE cu privire la 
rapoartele care trebuie transmise Comisiei 
Europene asupra modului de realizare a 
ţintelor naţionale aferente utilizării energiei 
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din surse regenerabile; 
 se instituie obligaţia ca: 

 până în anul 2014, reglementările din 
domeniul construcţiilor să prevadă  
niveluri minime de energie din surse 
regenerabile pentru clădirile noi şi cele 
care fac obiectul unor renovări majore; 

 până în anul 2012 să fie elaborate scheme 
de certificare sau sisteme de calificare 
echivalente pentru instalatori, pe baza 
criteriilor prevăzute în anexa 4 a directivei 
nr. 2009/28/CE. 

3. Alte informaţii Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

Secţiunea a 3-a  Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macro-economic:  Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri:  Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

3. Impactul social:  Prezentul proiect de act normativ nu  se referă la 
acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului înconjurător:  Prezentul proiect de act normativ nu  se referă la 
acest subiect. 

5. Alte informaţii Prezentul proiect de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 
scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

mii lei

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 
5 ani 

2 3 4 5 6 1 

2009 2010 2011 2012 2013 

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: 
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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 
acestea: 
      i) cheltuieli de 
personal 
     ii) bunuri şi servicii 
b) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 
       i) cheltuieli de 
personal 
      ii) bunuri şi 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. Proiecte de acte normative 
suplimentare 

În baza prezentului proiect de act normativ se vor 
elabora, până în anul 2012, scheme de certificare sau 
sisteme de calificare echivalente pentru instalatori, iar 
până în anul 2014, în legislaţia naţională din domeniul 
clădirilor, se vor introduce prevederi pentru utilizarea 
unor niveluri minime de energie din surse regenerabile 
care se vor aplica clădirilor noi şi celor care vor face 
obiectul  renovărilor majore. 
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2. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în materie 

Prezentul proiect de act normativ este compatibil cu 
legislaţia comunitară în materie (Directiva 2009/28/CE 
privind promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE). 

3. Decizii ale Curţii Europene de 
Justiţie şi alte documente  

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Evaluarea conformităţii:  

Denumirea actului sau 
documentului comunitar, numărul, 
data adoptării şi data publicării 

Gradul de conformitate  
(se conformează/nu se conformează) 
Prezentul proiect de act normativ se 
conformează cu prevederile 
Directivei 2009/28/CE privind 
promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile, de modificare şi 
ulterior de abrogare a Directivelor 
2001/77/CE şi 2003/30/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. L 140 din 5 
iunie 2009 

Comentarii 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

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 şi alte organisme 
implicate 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a  avut loc 
consultarea, precum şi a modului 
în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

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 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor interministeriale 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente  

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de 
către:  
a) Consiliul Legislativ, 
b) Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării,  
c) Consiliul Economic şi Social,  
d) Consiliul Concurenţei, 
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de către 
Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii  

Secţiunea 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 

Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, respectând dispoziţiile Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia 
publică. 

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum 
şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Alte informaţii Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale – înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente.  

2. Alte informaţii 

Se vor desemna organisme acreditate care vor furniza 
programe de formare profesională a instalatorilor. 

 

 

 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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Faţă de cele prezentate mai sus, în baza art. 108 din Constituţia României, republicată, 
şi al art.1 pct.I.13 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
s-a elaborat alăturatul proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare pe care, dacă sunteţi de 
acord, vă rugăm să-l adoptaţi. 

 

 

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI  

MEDIULUI DE AFACERI 

 

Adriean VIDEANU 

 

 

 

AVIZǍM FAVORABIL: 

 

 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE  

ŞI TURISMULUI 

 

Elena Gabriela UDREA 

 

 

ŞEFUL DEPARTAMENTULUI PENTRU 
AFACERI EUROPENE 

 
Bogdan MĂNOIU 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 
 

Marian Cătălin PREDOIU 
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AVIZǍM FAVORABIL: 

 

SECRETAR DE STAT 

Claudiu Constantin STAFIE 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT 

Ioana APAN 

 

 

Direcţia Generală Energie, 
Petrol şi Gaze 

 
 

Director General 
 

Alexandru SĂNDULESCU  

Direcţia Cooperare 
Internaţională, Afaceri 

Europene 
 

Director 
 

Cătălina GROZA 

Direcţia Generală Juridică şi 
Relaţii Instituţionale 

 
 

Director General Adjunct 
 

Magdalena NICULESCU 
 


