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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel : 021.316.03.43.  Fax : 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 23.11.2020 
Nr. 4c-3/43/2017 

  
 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ȘI ECHILIBRU ECOLOGIC 

DOMNULUI PREȘEDINTE CUPĂ ION 

 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei produsă din sursele 

regenerabile biomasă, biogaz şi energie geotermală, transmis Comisiei pentru 

industrii şi servicii și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic pentru examinare 

în fond, cu adresa nr. P.L.x. 44/2017 din data de 1 februarie 2017. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SORIN-IOAN BUMB 

 
 
 
 
 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T     P R E L I M I N A R     

asupra proiectului de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei produsă din sursele regenerabile biomasă, biogaz şi 

energie geotermală 

 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii împreună cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate, 
spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei produsă din sursele regenerabile biomasă, biogaz şi energie 
geotermală, transmis cu adresa nr. P.L.x. 44/2017 din data de 1 februarie 2017. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.650/06.07.2016, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
 Guvernul, prin adresa nr.2292/03.04.2020, nu susține adoptarea inițiativei 
legislative în forma prezentată. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința din 15 februarie 2017, 
a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 20 iunie 2017, a avizat 
negativ proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului general pentru 
organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale 
şi locale, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, 
serviciile publice, precum şi regulile specifice privind proprietatea publică şi privată 
a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. Codul administrativ are menirea de 
a reprezenta legea de bază a administraţiei publice şi urmăreşte să asigure cadrul 
juridic necesar asigurării stabilităţii şi eficienţei autorităţilor atât la nivel central, cât 
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si la nivel local.  
 În temeiul art. 61, 63 și art. 129 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința online din 02 
noiembrie 2020. În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru industrii și servicii au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea proiectului de 
Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei produsă din 
sursele regenerabile biomasă, biogaz şi energie geotermală cu amendamente admise 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați, membri ai comisiei, conform 
listei de prezență. 
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, 
și ale art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

SORIN-IOAN BUMB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șef birou, Cristina Neicu
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Anexă 

 

AMENDAMENTE ADOPTATE 

 

Nr. 
crt. 

Text Senat Amendamente adoptate/autor Motivare 

1.  LEGE  
pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei produsă din sursele 
regenerabile biomasă, biogaz și energie 
geotermală 

LEGE  
pentru stabilirea sistemului de producere a 
energiei electrice și/sau termice utilizând 

tehnologii de procesare a biomasei, de obținere a 
biogazului, biometanului, biolichidelor, gazului 

de fermentare a deșeurilor și gazului de 
fermentare a nămolurilor și altor tipuri de 

bioenergie 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

- Propunere a Ministerului Mediului, 
Apelor si Pădurilor 
- Este necesar ca titlul să contribuie la  
unicitatea reglementării și evitarea 
paralelismelor față de Legea 220/2008  
pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie 
și la concordanța cu textul legii care 
prevede și biolichidele, gazul de 
fermentare a deșeurilor şi gazul de 
fermentare a nămolurilor 

2.  CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

Se elimină. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

 

3.  Art. 1. –  (1) Prezenta lege creează cadrul legal 
necesar pentru extinderea surselor regenerabile - 
biomasă, biogaz și energie geotermală, 
promovarea utilizării şi implementarea 
proiectelor de biomasă şi biogaz, îndeplinirea 
angajamentelor privind schimbările climatice, 
asigurarea securității în aprovizionarea 
compatibilă cu mediul, crearea de soluții viabile 
pentru un mediu înconjurător mai curat. 
 
 
 

Art. 1. - Prezenta lege creează cadrul legal necesar 
pentru stabilirea sistemului de producere a 
energiei electrice și/sau termice din surse 
regenerabile, utilizând tehnologii de procesare a 
biomasei, de obținere a biogazului, biometanului, 
biolichidelor, gazului de fermentare a deșeurilor 
și gazului de fermentare al nămolurilor și altor 
tipuri de bioenergie, în contextul îndeplinirii 
angajamentelor privind schimbările climatice, 
asigurarea securității energetice durabile și 
eficientizării utilizării resurselor privind 
tranziția către o economie circulară și tratarea 

- În concordanță cu observațiile 
Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor 
- Producerea de energie electrică din surse 
regenerabile se subscrie angajamentelor 
privind securitatea energetică durabilă, 
eficientizarea utilizării resurselor și 
tranziția către o economie fără emisii de 
carbon 
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(2) Prezenta lege instituie sistemul de promovare 
prin bonus a energiei electrice produse din 
biomasă, biogaz și energie geotermală. 

fracției biodegradabile a deșeurilor în mod 
sustenabil, cu respectarea Directivei 
2018/851/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 2008/98/CE privind deșeurile. 
 
Se elimină. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

4.  Art. 2. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare 
în Domeniul Energiei; 
 
b) biocarburant – combustibil lichid sau gazos 
pentru transport, produs din biomasă; lista 
biocarburanţilor va cuprinde cel puţin 
următoarele: 
- biocarburanţi sintetici – hidrocarburi sintetice 
sau amestecuri de hidrocarburi sintetice, care au 
fost extrase din biomasă; 
- biodimetileter – dimetileter extras din biomasă, 
în vederea utilizării ca biocarburant; 
- biodiesel – combustibil ecologic ce se obține din 
uleiuri vegetale (soia, rapiță, floarea-soarelui sau 
alte plante) prin reacția de esterificare sau prin 
alte tehnologii; 
- bioetanol – etanol produs din biomasa şi/sau 
fracția biodegradabilă a deșeurilor, in vederea 
utilizării ca biocarburant; 
- bio-ETBE (etil-tert-butil-eter) – ETBE produs 
pe baza de bioetanol; procentajul volumic de bio-
ETBE, calculat ca biocarburant, este de 47%; 

- biohidrogen – hidrogen extras din biomasa 

Art. 2. – (1) Nemodificat  
 
a) Nemodificat 
 
 
b) biocarburant/biocombustibil – combustibil care 
provine din sursele regenerabile și tehnologiile 
prevăzute la art. 1 și care poate avea orice forma 
de agregare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Biocombustibilii pot fi sub orice forma de 
agregare  (solid – eg:  peleti, lichizi –eg: 
fractii alcoolice, benzine, etc, gazosi-eg: 
biogas) si sunt obtinuti prin diverse 
procedee tehnologice (fermentare 
aeroba/anaeroba, gazeificare, piroliza, 
comprimare la rece/cald etc. 
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si/sau din partea biodegradabila a deșeurilor, in 
vederea utilizării ca biocarburant; 
- biometanol – metanol extras din biomasă, în 
vederea utilizării ca biocarburant; 

- bio-MTBE (metil-tert-butil-eter) – carburant 
produs pe baza de biometanol; procentajul 
volumic de bio-MTBE, calculat ca biocarburant, 
este de 36%. 
 
c) biodeşeuri – deșeuri biodegradabile provenite din 
grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele 
provenite din bucătăriile gospodăriilor private, 
sau din orice altă activitate comercială precum şi 
deșeurile provenite din unitățile de prelucrare a 
produselor alimentare, astfel cum sunt acestea 
enumerate în Anexa 1; 
 
 
 
d) biogaz – gazul inflamabil, de origine biogenă, 
care este rezultat în urma procesului de digestie 
anaerobă sau în urma fermentării biomasei în 
centrale de biogaz și care este utilizat pentru 
producerea de energie, având sursele menţionate în 
Anexa 2; 
 
 
 
e) biomasă – fracţiunea biodegradabilă a 
produselor, deşeurilor şi reziduurilor de origine 
biologică din agricultură (inclusiv substanţe 
vegetale şi animale), silvicultură şi industriile 
conexe, inclusiv pescuitul şi acvacultura, precum şi 
fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi 
municipale, codificate conform prevederilor legale; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din 
grădini și parcuri, deșeuri alimentare și de bucătărie 
provenite de la gospodării private, birouri, 
restaurante, depozite angro, cantine, firme de 
catering sau magazine de vânzare cu amănuntul 
sau din orice altă activitate comercială, precum și 
deșeuri comparabile provenite din unităţile de 
prelucrare a produselor alimentare, astfel cum sunt 
acestea enumerate în anexa nr. 1; 
 
d) biogaz – gaz cu potenţial energetic, compus în 
principal din metan și dioxid de carbon, rezultat 
în urma unui proces de digestie sau fermentare 
anaerobă a unui amestec de biomasă și care este 
utilizat pentru producerea de energie prin 
tehnologiile prevăzute la art. 1, având sursele 
menţionate în capitolul (B) - Materii prime 
pentru biogaz din anexa nr. 2; 
 
e) biomasă – fracţiunea biodegradabilă a produselor, 
materialelor, deşeurilor şi reziduurilor de origine 
biologică, inclusiv substanţe vegetale şi animale, 
provenite din agricultura, silvicultură şi industriile 
conexe, inclusiv pescuitul şi acvacultura, precum şi 
fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale, 
municipale sau de orice altă natură, codificate 
conform prevederilor legale, având sursele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Definiție conform Directiva 
2018/851/UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reformulare 
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f) centrala electrică – ansamblul de instalații, 
construcții și echipamente necesare pentru 
producerea de energie electrică; o centrală electrică 
cuprinde una sau mai multe entități (grupuri) de 
producere; 
 
g) energie geotermală – energia stocată sub 
formă de căldură sub stratul solid al suprafeţei 
terestre; 
 
 
 
h) rată internă de rentabilitate (IRR) – indicator 
rezultat dintr-o analiză cost-beneficiu care 
exprimă rentabilitatea unui proiect de investiţie, 
şi anume rata de actualizare pentru care 
veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile 
actualizate; 
 
i) sistem de promovare prin bonus – sistemul 
prin care producătorii de energie regenerabilă 
din biomasă, biogaz, biolichide, energie 
geotermală, gaz de fermentare a deşeurilor şi gaz 
de fermentare a nămolurilor vor putea beneficia 
de un bonus suplimentar preţului de vânzare a 
energiei, pentru fiecare MW de energie 
regenerabilă produs şi livrat, în condiţiile 
stabilite de ANRE; bonusul se va determina ca 
diferenţă între tariful fix stabilit de ANRE şi 
preţul mediu ponderat anual de vânzare a 
energiei pe PZU; 
 
j) surse regenerabile de energie – în accepţiunea 

menționate în capitolul (A) - Materii prime 
pentru biomasă din Anexa 2 (A; 
 
f) centrală electrică și/sau termică - ansamblul de 
instalații, construcții și echipamente necesare pentru 
producerea de energie electrică și/sau termică; o 
centrală electrică/termică cuprinde una sau mai 
multe unități/grupuri de producere; 
 
g) digestat - parte rămasă din materia organică 
biodegradabilă după procesul de digestie 
anaerobă, bogată în substanțe nutritive și azot, 
care poate fi utilizată ca îngrășământ organic în 
agricultură; 
 
h) producător de energie din surse regenerabile – 
producător de energie electrică și/sau termică 
care folosește ca materie primă orice tip de deșeu, 
folosind orice tehnologie din cele prevăzute la art. 
1; 
 
 
i) Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) surse regenerabile de energie – sursele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- S-a eliminat energia geotermală 
- Definiție necesară 
 
 
 
 
- S-a eliminat IRR deoarece nu mai este 
necesară subvenționarea 
 
 
 
 
 
- Nu mai este necesară subvenționarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Completare necesară 
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acestei legi, sursele regenerabile sunt constituite 
din biomasă, biogaz, biolichide, energie 
geotermală, gaz de fermentare a deşeurilor şi gaz 
de fermentare a nămolurilor; 
 
k) tarif fix – suma de care beneficiază 
producătorii de energie electrică pentru fiecare 
MW de energie regenerabilă produs şi livrat, 
utilizând biomasă, biogaz, biolichide, energie 
geotermală, gaz de fermentare a deşeurilor şi gaz 
de fermentare a nămolurilor şi care sunt 
acreditaţi de ANRE pentru a beneficia de 
sistemul de promovare prin bonus. 

regenerabile sunt: biomasă, biogaz, biometan, 
biolichide, gaz de fermentare a deșeurilor și gaz de 
fermentare a nămolurilor și alte tipuri de 
bioenergie; 
 
j) taxa de mediu – taxa datorată de generatorii de 
deşeuri către proprietarii sau administratorii de 
depozite, pentru deşeurile încredinţate în 
vederea eliminării finale prin depozitare, 
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 
105/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 
privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea 31/2019. 
 
(2) În înțelesul prezentei legi, termenii şi 
expresiile prevăzute la alin.(1) se completează cu 
termenii definiți la art.2  din Legea nr. 220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de 
energie, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și cu termenii din anexa 
nr. 1  la Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 

 
 
 
 
 
- Definiția tarifului fix se elimină deoarece 
nu mai este necesară subvenționarea  
- La nivelul anului 2018 cuantumul taxei 
de mediu este de 120 Ron/tona de deşeuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Completare necesară 
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Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

5.  CAPITOLUL II 
Sistemul de promovare a producerii energiei 
electrice din surse regenerabile prin bonus 

Se elimină. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

- Nu mai este necesară subvenționarea 
 

6.  Art. 3. – (1) Sistemul de promovare prin bonus 
se va aplica: 
a) producătorilor de energie electrică care deţin 
centrale electrice cu o capacitate instalată de 
până la 5 MW şi care utilizează sursele 
regenerabile de energie prevăzute în prezenta 
lege; şi 
b) investitorilor care intenţionează să dezvolte 
centrale de până la 1 MW putere instalată şi care 
utilizează sursele regenerabile de energie 
prevăzute în prezenta lege, conform unei 
metodologii emise de ANRE, în termen de cel 
mult 90 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial a prezentei legi. 
(2) Sistemul de promovare prin bonus va fi 
aplicabil de la 1 ianuarie 2017 până la 31 
decembrie 2025, cu condiţia aprobării de către 
Comisia Europeană, în condiţiile legii. 
Beneficiarii menționați la alin. (1) vor beneficia 
de bonus pentru o perioadă de 15 ani, începând 
cu data obținerii licenței de producător emise de 
către ANRE. 
(3) Sistemul de promovare prin bonus nu se 
aplică producătorilor care optează pentru:  
a) sistemul de promovare prin certificate verzi 
reglementat de Legea nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie, cu 
modificările și completările ulterioare sau  

Art. 3. - Se elimină. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

- Nu mai este necesară subvenționarea 
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b) schemele de sprijin instituite prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1215/2009 de tip bonus sau preţ 
reglementat pentru cogenerarea de înaltă 
eficienţă, cu modificările și completările 
ulterioare. 
(4) În cazul producătorilor de energie din 
biomasă, biogaz şi energie geotermală care au 
beneficiat de sistemul de promovare prin 
certificate verzi anterior optării pentru sistemul 
de promovare prin bonus, durata de aplicare a 
sistemului de promovare prin bonus se 
diminuează corespunzător cu perioada de timp 
în care aceştia au beneficiat de sistemul de 
promovare prin certificate verzi. 
(5) În vederea aplicării sistemului de promovare 
prin bonus, ANRE va avea următoarele 
atribuţii:  
a) emite autorizaţii de înfiinţare pentru toate 
proiectele, cu respectarea limitelor de capacitate 
prevăzute la art.5 alin (1); 
b) elaborează Regulamentul de acreditare a 
producătorilor de energie electrică din surse 
regenerabile de energie pentru aplicarea 
sistemului de promovare prin bonus;  
c) acreditează grupurile/centralele electrice care 
beneficiază de schema de promovare prin bonus, 
în temeiul Regulamentului de acreditare 
menţionat la lit.b);  
d) elaborează cadrul de reglementare pentru 
monitorizarea costurilor/veniturilor de 
producere a producătorilor de energie electrică 
din surse regenerabile care beneficiază de 
sistemul de promovare prin bonus, pentru a 
evita supracompensarea şi având în vedere 
ratele interne de rentabilitate utilizate pentru 
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autorizarea de către Comisia Europeană a 
sistemului de promovare prin certificate verzi. 
(6) Operatorul de transport şi/sau operatorii de 
distribuţie asigură transportul, respectiv 
distribuţia precum şi dispecerizarea cu 
prioritate a energiei produse din biomasă, 
biogaz, biolichide, energie geotermală, gaz de 
fermentare a deşeurilor şi gaz de fermentare a 
nămolurilor, conform regulilor tehnice stabilite 
de ANRE. 
(7) Sistemul de promovare prin bonus va fi 
finanţat din fondurile Administraţiei Fondului 
de Mediu, care vor fi puse la dispoziţia 
producătorilor de energie electrică care 
beneficiază de acest sistem, cu prioritate, prin 
derogare de la prevederile Ordonanţei de 
Urgenţă 196/2005. 

7.  Art. 4.  –  (1) Sistemul de promovare prin bonus 
se va aplica în etape, în funcţie de puterea 
instalată totală a centralelor electrice, după cum 
urmează: nu mai mult de 300 MW până la 31 
decembrie 2020, nu mai mult de 400 MW până 
la 31 decembrie 2022, nu mai mult de 600 MW 
până la 31 decembrie 2025. 
(2) ANRE va monitoriza etapele sistemului de 
promovare şi va publica pe site-ul propriu 
puterea totală a proiectelor pentru care s-a emis 
autorizaţie de înfiinţare şi puterea totală 
instalată în fiecare an. Începând cu anul 2020, 
ANRE va publica lunar puterea totală instalată 
a centralelor care vor beneficia de sistemul de 
promovare prin bonus. 

Art. 4. - Se elimină. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

- Nu mai este necesară subvenționarea 

8.  Art. 5. – (1) Pentru a beneficia de tariful fix, 
odată cu depunerea documentaţiei pentru 
obţinerea autorizaţiei de înfiinţare, investitorii 
vor depune şi planul investiţiei incluzând costul 

Art. 5. - Se elimină. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

- Nu mai este necesară subvenționarea 
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investiţiei precum şi costurile operaţionale, care 
vor fi analizate de către ANRE pentru a stabili 
tariful fix.  Vor fi luate în calcul costurile și 
veniturile astfel încât IRR-ul proiectului să fie 
unul sustenabil. Tarifele fixe pot fi diferite, în 
funcție de tehnologia și capacitatea instalată ale 
proiectelor. ANRE va stabili tariful fix pentru 
următoarele categorii de proiecte, în funcţie de 
capacitatea instalată, după cum urmează: sub 
100 kW, între 100 kW şi 300 kW, între 300 kW şi 
500 kW, între 500 kW şi 750 kW şi între 750 kW 
şi 1000 kW. 
(2) Pentru energia electrică produsă în 
centrale/grupuri de cogenerare care utilizează 
sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 
3 lit. d)-i) şi calificată de ANRE ca fiind de înaltă 
eficienţă, tariful fix se va stabili astfel încât IRR-
ul să fie mai mare decât cel minim, reflectând 
costul mare al investiției. 
(3) Pentru energia electrică produsă în centrale 
care utilizează biogaz ce provine din biodeșeuri 
și deșeurile menționate în Anexa 1, tariful fix se 
va stabili astfel încât IRR-ul să fie mai mare 
decât cel minim, reflectând costul mai mare al 
investiției. 
(4) Pentru energia electrică produsă în centrale 
electrice care utilizează biomasa ce provine din 
culturi energetice, peleţi sau resturi forestiere 
colectate în baza unei contract oficial de 
toaletare a pădurilor încheiat de respectivul 
producător sau a unor servicii de amenajare și 
întreținere spații verzi din localități, tariful fix se 
va stabili astfel încât IRR-ul să fie mai mare 
decât cel minim, reflectând costul mai mare al 
investiției. 

9.  Art. 6. – (1) Producătorii de energie electrică din Art. 6. - Se elimină. - Nu mai este necesară subvenționarea 
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surse regenerabile vor transmite lunar 
operatorului de transport documentele 
prevăzute la art. 7 din Legea 220/2008 precum şi 
contractele de vânzare cumpărare de energie 
electrică, în vederea determinării bonusului de 
care vor beneficia şi care va fi calculat ca 
diferenţă între tariful fix stabilit de ANRE şi 
preţul mediu ponderat al tranzacţiilor cu energie 
electrică pe PZU.  
(2) ANRE va monitoriza anual evoluţia 
bonusului acordat producătorilor, astfel încât 
IRR-ul să nu depăşească limitele prevăzute la 
art. (5). 
(3) În cazul în care, la sfârşitul unui an 
calendaristic se va constata că IRR-ul unui 
proiect a fost depăşit, se va face o regularizare 
prin deducerea sumelor suplimentare din 
bonusul acordat în anul următor celui analizat, 
în 12 rate lunare. 

Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

10.  Art. 7. – Pentru energia termică produsă din 
surse regenerabile, se vor acorda 50 
lei/gigacalorie, în limita a 2 milioane de 
gigacalorii pe an, cu excepţia energiei termice 
utilizate pentru consumul casnic. 

Art. 7. - Se elimină. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

- Nu mai este necesară subvenționarea 

11.  Art. 8. -  Prevederile art. 3 alin (9), (10) și (11) din 
Legea 220/2008 se vor aplica corespunzător şi în 
cazul sistemului de promovare prin bonus. 

Art. 8. - Se elimină. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

- Nu mai este necesară subvenționarea 

12.  CAPITOLUL III 
Dispoziţii finale 

Se elimină. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

- Nu mai este necesară subvenționarea 

13.  Art. 9. –  (1) Sistemul de promovare prevăzut de 
prezenta lege se va aplica după autorizarea 
acestuia de către Comisia Europeană.  
 

Art. 3. - ANRE emite autorizațiile și licenţele de 
funcționare a noilor capacităţi de producere a 
energiei din surse regenerabile, în conformitate 
cu Legea energiei electrice şi a gazelor naturale 
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(2) ANRE va elabora în termen de 90 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei legi 
Regulamentul de acreditare a producătorilor de 
energie electrică din surse regenerabile de 
energie pentru aplicarea sistemului de 
promovare prin bonus precum şi metodologia de 
calcul a bonusului şi procedura de regularizare. 
(3) Producătorii de energie electrică produsă din 
sursele regenerabile de energie prevăzute de 
prezenta lege au la dispoziţie un termen de 6 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentei legi pentru a 
opta între sistemul de promovare prin certificate 
verzi sau sistemul de promovare prin bonus 
instituit de prezenta lege. 
(4) Investitorii care vor dezvolta centrale 
electrice cu o putere instalată mai mare de 1MW 
vor beneficia de subvenţii în urma organizării 
unor licitaţii publice, în conformitate cu cadrul 
de reglementare care va fi emis de ANRE în 180 
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

nr. 123/2012, cu modificările și completările 
ulteriare. 
(2) - Se elimină 
 
 
 
 
 
 
(3) - Se elimină 
 
 
 
 
 
 
(4) - Se elimină 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 
 

14.   Art. 4. - (1) Agențiile pentru protecția mediului 
includ în autorizațiile de mediu noi sau în cele 
existente: 
a) la toți operatorii economici generatori de 
deșeuri, operatorii care gestionează sistemele de 
salubritate și operatorii sistemelor de 
management integrat al deșeurilor, că sunt 
obligați să predea cu prioritate biodeșeurile sau 
biomasa producătorilor de energie din surse 
regenerabile prevăzuți în prezenta lege; 
b) la cererea producătorilor de energie din surse 
regenerabile, producerea digestatului sau a 
compostului pentru utilizarea acestuia ca 
îngrășământ agricol. 
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(2) Agențiile județene pentru protecția mediului 
au obligația de a solicita producătorilor de 
energie din surse regenerabile capacitățile de 
procesare pentru a trata biodeșeuri sau biomasă. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

15.   Art. 5. - Prin derogare de la prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 31/2019, operatorii economici care generează 
deșeuri, operatorii de salubritate și operatorii 
sistemelor de management integrat al deșeurilor 
pot încheia contracte, direct, cu producătorii de 
energie din surse regenerabile în conformitate cu 
prezenta lege. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

 

16.   Art. 6. - Prin completarea prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
196/2005, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, și Hotărârii de 
Guvernului nr.349/2005, cu modificările și 
completările ulterioare, operatorii economici 
generatori de deșeuri, operatorii care gestionează 
sistemele de salubritate și operatorii sistemelor 
de management integrat al deșeurilor predau cu 
prioritate biodeșeurile și/sau biomasa către 
producătorii de energie din surse regenerabile în 
conformitate cu prezenta lege. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 
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17.   Art. 7. - (1) Producătorii de energie din surse 
regenerabile care preiau deșeuri sunt selectați în 
urma unei proceduri competitive organizate de 
generatorii de deșeuri, operatorii care 
gestionează sistemele de salubritate sau 
operatorii sistemelor de management integrat al 
deșeurilor. Participanții la aceste licitații depun 
oferte de preț pentru preluarea deșeurilor, iar 
prețul maxim pe tona de deșeuri este egal cu 
cuantumul taxei de mediu aplicabil la data 
organizării licitației. 
 
(2) Dacă deșeurile nu sunt sortate sau tratate 
corespunzător pentru a fi utilizate, generatorul 
de deșeuri/operatorul  care gestionează sistemele 
de salubritate suportă și costurile determinate de 
operațiunile de sortare/tratare. Costurile 
suplimentare pentru sortare/tratare sunt 
prezentate separat față de prețul deșeurilor.  În 
acest caz, prețul maxim pe tona de deșeuri plus 
costurile de sortare/tratare poate să crească cu 
până la 15% din taxa de mediu. 
 
(3) În urma finalizării licitației, generatorul de 
deșeuri și producătorul de energie regenerabilă 
declarat câștigător vor semna un contract de 
preluare deșeuri pe o perioadă de minimum 15 
ani. 
 
(4) Generatorul de deșeuri/operatorul care 
gestionează sistemele de salubritate/operatorul 
sistemului de management integrat al deșeurilor 
are obligația notificării agenției pentru protecția 
mediului de la nivel local cu privire la cantitățile 
și tipurile de deșeuri care vor fi predate 
producătorului de energie din surse regenerabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Exista categorii de deseuri (carnea si nu 
numai), care trebuie sa fie pasteurizate ca 
sa fie posibila utilizarea lor. Pentru asta 
trebuie sunt necesare  investitii mari și în 
plus un cost operational destul de ridicat. 
Aceasta va încuraja și investițiile în 
instalații de sortare fără să fie nevoie de 
subvenții 
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care a câștigat licitația și perioada contractuală. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

18.   Art. 8. - Producătorii de energie din surse 
regenerabile care dețin instalații care folosesc ca 
materie primă orice tip de deșeu, folosind orice 
tehnologie din cele prevăzute la art. 1, au statutul 
de Reciclator R1, în condițiile specificate în anexa 
nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

 

19.   Art. 9. - Dacă un generator de deșeuri, operator 
care gestionează sistemele de salubritate sau 
operator al sistemelor de management integrat al 
deșeurilor, este și producător de energie electrică 
și/sau termică este obligat să organizeze evidența 
contabilă utilizând conturi separate pentru 
fiecare dintre activități, astfel încât să permită 
reflectarea exactă a veniturilor și cheltuielilor 
aferente fiecărei activități, în scopul evitării 
discriminării și subvențiilor încrucișate și 
denaturării concurenței. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

 

20.   Art. 10. - Producătorii de energie electrică din 
surse regenerabile de energie prevăzuți în 
prezenta lege beneficiază de preluarea cu 
prioritate, în Sistemul electroenergetic național, 
a energiei electrice produse. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 
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21.   Art. 11. – (1) În termen de 60 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor elaborează și publică 
normele privind obținerea certificatului de 
origine pentru biomasă și alte tipuri de deșeuri 
biodegradabile specificate în prezenta lege.  
 
(2) În cazul neelaborării normelor privind 
obținerea certificatului de origine în termenul 
specificat la alin.(1), biomasa și alte tipuri de 
deșeuri biodegradabile specificate în prezenta 
lege, provenite din deșeuri organice, sunt 
considerate ca având certificat de origine până la 
realizarea reglementărilor secundare în domeniu 
și aprobarea acestora de către Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul 
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. 
 
(3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică și 
proiectelor care utilizează ca materie primă 
biomasa, construite conform Legii nr. 220/2008, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, și Legii nr.  123/2012, cu modificările 
și completările ulterioare. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

 

22.   Art. 12. - Orice deșeu organic pentru care se 
obține certificat de origine își schimbă statutul și 
va deveni subprodus, conform art. 5 din Legea 
nr. 211/2011, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, urmând a fi utilizat și 
valorificat conform legislației în vigoare. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 
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23.   Art. 13. – În termen de 180 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul 
Sănătății și Ministerul Agriculturi și Dezvoltării 
Rurale elaborează și publică normele și 
metodologia prin care un producător de energie 
din surse regenerabile poate obține autorizațiile 
necesare ca să transforme digestatul sau 
compostul în fertilizator și ulterior să poată 
comercializa produsul respectiv. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

 

24.   Art. 14. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă 
din prezenta lege. 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

 

25.   Anexa nr. 1  
Lista deșeurilor biodegradabile industriale și 

municipale care se pot constitui ca sursă de materie 
primă pentru biomasă 

se regăseşte la pag. 20 - 23 ale prezentului raport 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 

 

26.   Anexa nr.  2 
Materiile prime de biomasă şi biogaz 

 se regăsește la pag. 24 - 25 ale prezentului raport 
Autori: Grup PSD, Grup PNL, Grup UDMR, Grup 
Minorități Naționale, Deputați Neafiliați – Comisia 
pentru industrii și servicii 
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Anexa nr. 1 
 

Lista deșeurilor biodegradabile industriale și municipale care se pot constitui ca sursă de materie primă pentru biomasă 
 

Categorii deșeuri Cod deșeu 
Deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit 02 01 
nămolul de la spălare şi curățare 02 01 01 
deșeuri de țesuturi animale 02 01 02  
deșeuri de țesuturi vegetale 02 01 03 
deșeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor) 02 01 04 
materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara 
incintei 

02 01 06 

deșeuri din exploatarea forestieră 02 01 07 
deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08 02 01 09 
deșeuri nespecificate 02 01 99 
deșeuri de la prepararea şi procesarea cărnii, peștelui şi altor alimente de origine animală 02 02 
nămoluri de la spălare şi curățare 02 02 01 
deşeuri de ţesuturi animale 02 02 02 
materii care nu se pretează consumului sau procesării 02 02 03 
deşeuri nespecificate 02 02 99 
deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a 
cafelei, ceaiului și tutunului; producția de conserve; producția de drojdii și extracte de drojdii, prepararea și 
fermentarea melaselor 

02 03 

nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separare 02 03 01 
materii care sunt improprii pentru consum ori procesare 02 03 04 
deşeuri nespecificate 02 03 99 
deșeuri rezultate din prelucrarea zahărului 02 04 
pământ rezultat din curățarea și spălarea sfeclei de zahăr 02 04 01 
deşeuri nespecificate 02 04 99 
deşeuri provenite din industria produselor lactate 02 05 
materii care sunt improprii pentru consum ori procesare 02 05 01 
deşeuri nespecificate 02 05 99 
deșeuri provenite din industria de panificație, patiserie și cofetărie 02 06 
materii care sunt improprii pentru consum ori procesare 02 06 01 
deșeuri nespecificate 02 06 99 
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deșeuri rezultate din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao) 02 07 
deșeuri de la spălarea, curățarea şi prelucrarea mecanică a materiei prime 02 07 01 
deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice 02 07 02 
deșeuri de la tratamente chimice 02 07 03 
materii care sunt improprii pentru consum ori procesare 02 07 04 
deşeuri nespecificate 02 07 99 
deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a mobilei 03 01 
deșeuri de scoarță și de plută 03 01 01 
rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 03 01 05 
deșeuri nespecificate 03 01 99 
deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea hârtiei, a cartonului și a pastei de hârtie 03 03 
deșeuri de scoarță și de lemn 03 03 01 
nămoluri de leșie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere) 03 03 02 
nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei 03 03 05 
deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate 03 03 07 
deșeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării 03 03 08 
rebuturi de fibre, nămoluri de fibre, materiale de etanșare și de acoperire rezultate din separare mecanică 03 03 10 
deșeuri nespecificate 03 03 99 
deșeuri provenite din industria pielăriei, a blănăriei și din industria textilă 04 
deșeuri provenite din industriile pielăriei și blănăriei 04 01 
deșeuri de la apretare și finisare 04 01 09 
deșeuri nespecificate 04 01 99 
deșeuri din industria textilă 04 02 
materii organice provenite din produse naturale (de exemplu: grăsime, ceară) 04 02 10 
deșeuri de la finisare, altele decât cele specificate la 04 02 14 04 02 15 
deșeuri de fibre textile neprocesate 04 02 21 
deșeuri de fibre textile procesate 04 02 22 
deșeuri nespecificate 04 02 99 
ambalaje și deșeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, materiale filtrante și îmbrăcăminte de 
protecție, nespecificate în altă parte 

15 

ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat) 15 01 
ambalaje de hârtie și carton 15 01 01 
ambalaje de lemn 15 01 03 
ambalaje amestecate 15 01 06 
ambalaje din materiale textile 15 01 09 
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absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire si echipamente de protecție 15 02 
absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire si îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 15 02 03 
loturi declasate și produse nefolosite 16 03 
deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05 16 03 06 
deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din situri contaminate) 17 
lemn, sticlă și materiale plastice 17 02 
lemn 17 02 01 
deșeuri provenite de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile ex-situ de epurare a apelor reziduale și de la 
prepararea apei pentru consumul uman și a apei pentru uz industrial 

19 

deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor 19 01 
deșeuri de la tratarea aerobă a deșeurilor solide 19 05 
fracția necompostată din deșeurile municipale şi similare 19 05 01 
fracția necompostată din deșeurile animale și vegetale 19 05 02 
compost fără specificarea provenienței 19 05 03 
alte deșeuri nespecificate 19 05 99 
deșeuri de la tratarea anaeroba a deșeurilor 19 06 
faza lichidă de la epurarea anaerobă a deșeurilor municipale 19 06 03 
faza fermentată de la epurarea anaeroba a deșeurilor municipale 19 06 04 
faza lichidă de la epurarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale 19 06 05 
faza fermentată de la epurarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale 19 06 06 
alte deșeuri nespecificate 19 06 99 
amestec de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă conținând numai uleiuri și grăsimi comestibile 19 08 09 
deșeuri nespecificate 19 08 99 
deșeuri provenite din prepararea apei pentru consumul uman sau a apei de uz industrial 19 09 
deșeuri provenite din tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu, sortare, sfărâmare, compactare, peletizare), 
nespecificate în altă parte 

19 12 

hârtie și carton 19 12 01 
lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 19 12 07 
materiale textile 19 12 08 
alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 19 12 12 
deșeuri municipale (deșeuri menajere și deșeuri asimilabile, provenite din comerț, industrie și instituții), inclusiv 
fracțiuni colectate separat 

20 

fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01) 20 01 
hârtie şi carton 20 01 01 
deșeuri biodegradabile de la bucătarii şi cantine 20 01 08 
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îmbrăcăminte 20 01 10 
materiale textile 20 01 11 
uleiuri şi grăsimi comestibile 20 01 25 
lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 20 01 38 
alte fracţii nespecificate 20 01 99 
Deșeuri din grădini şi parcuri (inclusiv deșeuri din cimitire) 20 02 
Deșeuri biodegradabile 20 02 01 
alte deșeuri municipale 20 03 
deșeuri municipale amestecate 20 03 01 
deșeuri din piețe 20 03 02 
deșeuri stradale 20 03 03 

 
Nota: Lista deşeurilor şi codurile aferente în conformitate cu Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE 
de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. 
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Anexa nr. 2 
 

Materiile prime de biomasă şi biogaz  
(A) Materii prime pentru biomasă: 
1. Deşeuri municipale (conform legii serviciului de salubrizare, în cadrul deșeurilor municipale sunt incluse atât deșeurile menajere - cele de la 

populație, cât și deșeurile similare – cele din fluxul comercial); 
2. Culturi energetice, conform listei culturilor energetice destinate producției de biomasă, utilizată în scopul producerii energiei electrice din anexa nr. 1 

la Procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură și industriile conexe, utilizată drept combustibil sau 
materie primă pentru producția de energie electrică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 46/2012, cu modificările 
ulterioare; 

3. Reziduuri şi deşeuri agricole, care pot consta în: 
a. Paie; 
b. Culturi forestiere dedicate; 
c. Reziduuri agro-industriale: coji, seminţe, coceni de porumb, etc.; 
d. Gunoi de grajd şi nămoluri animaliere; 

4. Reziduuri forestiere rămase în urma tăierii, defrişărilor sau alte asemenea activităţi, care pot fi: 
a. Crengi, tulpini, ace, frunze ş.a.; 
b. Rădăcini şi cioturi, cu o tulburare minimală a solului; 
c. Lemn rotund fără utilitate industrială; 
d. Reziduuri de lemn de mici dimensiuni rămase în urma subţierilor, care nu au utilitate industrială; 
e. Reziduuri lemnoase prelucrate, sub formă de peleţi sau brichete; 
f. Reziduuri lemnoase rămase în urma prelucrărilor de lemn (fabrici de lemn, ateliere de tâmplărie etc.); 

5. Deşeuri industriale lichide sau solide; 
6. Deșeuri din industria alimentară (coji, semințe, etc.); 
7. Resturi din întreținere culturi (viţa de vie, pomi fructiferi, copaci) 
8. Nămol din staţii de epurare; 
9. Dejecţii de orice tip; 
10. Peleţi şi agropeleţi. 

 
(B) Materii prime pentru biogaz: 
1. Deşeuri organice lichide sau solide; 
2. Îngrăşăminte agricole; 
3. Nămoluri de epurare; 
4. Culturi energetice (plante anume crescute pentru producerea biogazului); 
5. Alte materii agricole: reziduuri verzi, reziduuri rămase în urma prelucrării terenurilor, ş.a. 
6. Uleiuri vegetale obţinute din seminţe de soia, rapiţă, floarea-soarelui, palmier, etc. 
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7. Deşeuri alimentare; 
8. Deşeuri industriale; 
9. Toate tipurile de reziduuri organice din agricultura si industria alimentară; 
10. Alte deșeuri menționate la capitolul (A) care pot fi utilizate la materie primă pentru biogaz precum: paie, gunoi de grajd si nămoluri animaliere, 

deșeuri din industria alimentară, nămol stații de epurare, dejecții de orice tip. 

 


