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AVIZ 

asupra proiectului de  
Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea 
și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie - PL-x nr. 227/2013 
  
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie - PL-x nr. 227/2013 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege vizează asigurarea 
atingerii țintei la care Romania s-a angajat, prevăzuta de Directiva 2009/28/EC, anume de 24% 
pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, la nivelul anului 2020. 
 Proiectul de lege vizează, între altele, limitarea acreditării centralelor electrice pentru 
aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi până la nivelul stabilit în Planul național de 
acțiune în domeniul energiei regenerabile, în corelare cu obiectivul asumat în aplicare directivei 
menționate și limitarea subvențiilor pentru acest tip de energie. Asemenea măsuri de limitare a 
suportului financiar pentru promovarea energiilor regenerabile au mai fost luate și în alte State 
membre ale Uniunii europene.  
 Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională.  
      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat proiectul de lege 
(L.222/2013), în procedură de urgență în ședința din 18 iunie 2013. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 402 din 16.05.2013, 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  18 septembrie 2013. 
 Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la dezbateri 
14 deputaţi. 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu o abținere, avizarea 
favorabilă a acestui proiect de lege. 
 

     Preşedinte,       Secretar, 
 

Relu FENECHIU                     Ana BIRCHALL 
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