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BIROUL PERMANENT AL  
                                  CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2020 privind modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 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, precum şi 
pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de 
relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în 
preţul energiei electrice, trimis Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și  Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare pentru examinare pe fond, cu adresa nr.PL-x.405 din data de 
29 iunie 2020. 

 

PREŞEDINTE,               PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE,    
 
              Ion CUPĂ               George – Gabriel VIȘAN             Gheorghe ȘIMON    
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RAPORT COMUN  
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.81/2019 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, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de 
stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse 
unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de 

gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare au fost sesizate, prin adresa nr. PLx.405 
din 29 iunie 2020, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2020 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 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, precum şi pentru instituirea 
unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi 
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Camera Deputaţilor 

 
 

 
 
 



subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului 
costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, 
în şedinţa din data de 23 iunie 2020.   

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Legislativ,  Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru industrii şi 
servicii.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii online, are ca obiect de reglementare 
corelarea prevederilor OUG nr.81/2020 cu Orientările privind măsurile de ajutor de 
stat ce pot fi acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră după 2012 ("Orientările ETSˮ ) şi cu decizia Comisiei 
Europene nr. C(2020)3146 final din 08.05.2020. Modificările avute în vedere au 
drept scop asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru potenţialii beneficiari 
ai subvenţiei directe, reglementată prin schema de ajutor de stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc important de 
relocare (în afara Uniunii Europene și implicit în afara României), ca urmare a 
transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice 
(prin comercializarea certificatelor). Relocarea ar putea avea consecinţe sociale 
imediate şi grave, generate de pierderea unui număr semnificativ de locuri de muncă 
directe şi indirecte. 

Potrivit prevederilor art. 61 şi art. 129, alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și comple tările ulterioare, comisiile sesizate 
în fond au examinat proiectul de Lege, sus men ționat, în ședințe separate. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a examinat proiectul de Lege în data 
de 17 noiembrie 2020. La lucrările online ale Comisiei și-au înregistrat prezența 
deputații, membrii ai acesteia, conform Listelor de prezență. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a examinat 
proiectul de Lege în data de 17 noiembrie 2020. La lucrările online ale Comisiei au 
fost prezenți 13 deputaţi din totatul de 16 membri. 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  a examinat proiectul de Lege în 
data de 23 noiembrie 2020. La lucrările online ale Comisiei au fost prezenți 10 
deputaţi din totatul de 16 membri. 

La lucrările celor trei Comisii a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,  domnul Secretar de stat      
Dan Dragoș Drăgan. 
 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor trei  comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților adoptarea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgență a Guvernului nr.85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.81/2019 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, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important 
de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în 
preţul energiei electrice, cu un amendament admis, prezentat în Anexă.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE,               PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE,    

 
              Ion CUPĂ               George – Gabriel VIȘAN             Gheorghe ȘIMON    

 
 

 
          Consilier parlamentar                         Şef serviciu,                                                 Şef serviciu,  

            Andreea Negulescu                          Giorgiana Ene                                  Lidia-Graziella Segărceanu                                   

                                                                     Consilier,  

                                                           Simina Alexandra Mocanu                 

 



Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de Lege cu următorul amendament: 
 
Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 85/2020 

 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1. .............................. 

 

 

 

LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgentă a Guvernului nr. 85/2020 
privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
l15/2011 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, precum şi 
pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi 
subsectoarele expuse unui risc 
important de relocare ca urmare 
a transferului costului emisiilor 

Nemodificat. 
 

 



Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 85/2020 

 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

de gaze cu efect de seră în preţul 
energiei electrice 

2. .................................. Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 85 din 
21 mai 2020 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 81/2019 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. l15/2011 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, precum şi pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de 
stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi 
subsectoarele expuse unui risc 
important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de 
gaze cu efect de seră în preţul 
energiei electrice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 457 din 29 mai 2020. 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 85 din 
21 mai 2020 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 81/2019 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. l15/2011 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, precum şi pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de 
stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi 
subsectoarele expuse unui risc 
important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de 
gaze cu efect de seră în preţul 
energiei electrice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 457 din 29 mai 2020, 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 



Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 85/2020 

 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

 cu următoarea modificare: 

 
           Autori: Comisia economică și Comisia 

pentru buget  

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 81/2019 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, precum şi pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de 
stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi 
subsectoarele expuse unui risc 
important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de 
gaze cu efect de seră în preţul 
energiei electrice 

Nemodificat. Nemodificat.  



Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 85/2020 

 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

4. Articol unic. — Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 
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, precum şi pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de 
stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi 
subsectoarele expuse unui risc 
important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de 
gaze cu efect de seră în preţul 
energiei electrice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1049 din       30 
decembrie 2019, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Nemodificat. Nemodificat.  

5. 1. La articolul III, alineatele (2) şi 
(4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

Nemodificat. Nemodificat.  



Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 85/2020 

 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

„(2) Plata ajutorului de stat în baza 
prezentei scheme se realizează 
pentru emisiile indirecte aferente 
anilor 2019 şi 2020. 

......................................................... 

(4) Schema de ajutor de stat va 
avea un buget total estimat de 291 
milioane euro.” 

6. 2. La articolul V, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(2) Intensitatea maximă a 
ajutorului de stat astfel acordat va 
reprezenta 75% pentru costurile 
eligibile suportate în anii 2019 şi 
2020.” 

Nemodificat. Nemodificat.  

7. 3. La articolul V alineatul (3) 
litera a), punctul 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„1. Ait este intensitatea ajutorului în 
anul t, exprimată ca fracţie (75% 
pentru costurile suportate în anii 
2019 şi 2020);”. 

Nemodificat. Nemodificat.  



Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 85/2020 

 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

8. 4. La articolul V alineatul (3) 
litera b), punctul 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„1. Ait este intensitatea ajutorului 
în anul t, exprimată ca fracţie (75% 
pentru costurile suportate în anii 
2019 şi 2020);”. 

Nemodificat. Nemodificat.  

9. 5. La articolul V, alineatele (4), 
(6) şi (7) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„(4) În cazul în care o instalaţie 
fabrică produse pentru care se 
aplică o valoare de referinţă privind 
eficienţa consumului de energie 
electrică prevăzută în anexa nr. 3 şi 
produse pentru care se aplică 
valoarea alternativă de referinţă 
privind eficienţa consumului de 
energie electrică, consumul de 
energie electrică pentru fiecare 
produs trebuie repartizat în funcţie 
de tonajul respectiv al producţiei 
pentru fiecare produs. 

......................................................... 

(6) Ajutorul va fi plătit 
beneficiarului în anul în care au 

Nemodificat. Nemodificat.  



Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 85/2020 

 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

fost suportate costurile eligibile sau 
în anul următor celui în care au fost 
suportate costurile eligibile, adică 
în anul t+1.  

(7) În cazul în care ajutorul este 
plătit în anul în care sunt suportate 
costurile eligibile, plata se 
ajustează prin mecanismul ex post 
de ajustare a plăţii prevăzut la art. 
VIII din prezenta ordonanţă de 
urgenţă, astfel încât orice plată 
excedentară a ajutorului va fi 
rambursată înainte de data de 1 
iulie a anului următor.” 

10. 6. La articolul VI alineatul (1), 
litera g) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

,,g) pe durata de valabilitate a 
acordului de finanţare, eventualele 
disponibilizări nu depăşesc 25% 
din numărul angajaţilor la 
momentul depunerii cererii de 
finanţare;”. 

Nemodificat. Nemodificat.  

11. 7. La articolul VI alineatul (1), 
după litera g) se introduce o nouă 
literă, litera h), cu următorul 

Nemodificat. Nemodificat.  



Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 85/2020 

 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

cuprins: 

,,h) pe durata de valabilitate a 
acordului de finanţare îşi menţin 
activitatea în Spaţiul Economic 
European.” 

12. 8. La articolul VI, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(2) Criteriile de eligibilitate 
prevăzute la alin. (1) trebuie 
îndeplinite de beneficiar pe toată 
perioada de valabilitate a acordului 
de finanţare, cu excepţia criteriului 
prevăzut la alin. (1) lit. h), care 
trebuie îndeplinit suplimentar 
pentru o perioadă de 3 ani după 
data ultimului an calendaristic în 
care a fost acordată compensarea.” 

Nemodificat. Nemodificat.  

13. 9. La articolul VII, alineatele (1), 
(3) şi (4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 

„(1) Ajutorul de stat se acordă 
pentru costurile eligibile aferente 

Nemodificat. - La articolul unic punctul 9, 
alineatul (3) al articolului VII se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

(1) Nemodificat. 

 

Având în vedere că ponderea industriei 
prelucrătoare în PIB-ul României este 
actualmente de cca. 23% (mult peste media UE 
care este de 16%), iar ponderea industriei 
energo-intensive este de cca. 40% din ponderea 
industriei prelucrătoare și luând în considerare 
că la nivel naţional industria energo-intensivă 
constituie un catalizator esenţial pentru 
ocuparea forţei de muncă şi o dezvoltare 
sustenabilă, a fost promovată OUG                             



Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 85/2020 

 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

perioadei 2019 şi 2020 după 
notificarea şi autorizarea schemei 
de ajutor de stat de către Comisia 
Europeană şi în condiţiile 
prevăzute de decizia Comisiei 
Europene. 

........................................................ 

(3) Potenţialii beneficiari depun 
cereri pentru obţinerea subvenţiei 
directe reglementate prin prezenta 
schemă de ajutor de stat pentru 
anul 2019 în termen de 7 zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, iar pentru 
anul 2020 în termen de   10 zile de 
la data stabilirii, în condiţiile legii, 
a bugetului anual al prezentei 
scheme de ajutor de stat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................... 

 

,,(3) Potenţialii beneficiari depun 
cereri pentru obţinerea subvenţiei 
directe reglementate prin prezenta 
schemă de ajutor de stat pentru 
anul 2019 în termen de 60 zile de la 
data intrării în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, iar pentru anul 2020 în 
termen de 10 zile de la data 
stabilirii, în condiţiile legii, a 
bugetului anual al prezentei scheme 
de ajutor de stat, dar nu mai 
târziu de 31 martie 2021.” 

           Autori: Comisia economică și                        
Comisia pentru buget  

 

 

 

nr. 81 /2019 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituțional și 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, precum şi pentru instituirea unei 
scheme de ajutor de stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele 
expuse unul risc important de relocare ca 
urmare a transferului costului emisiilor de gaze 
cu efect de seră în preţul energiei electrice. 
Respectivul act normativ instituie o schemă de 
ajutor de stat prin care industria energo-
intensivă este compensată parţial pentru 
costurile certificatelor ETS. Compensaţiile se 
acordă deoarece preţul energiei facturat 
industriei de către producătorii de energie 
electrică din surse convenţionale - cărbune, 
gaze naturale - include şi preţul certificatelor 
ETS plătite de respectivii producători de 
energie. 

Ulterior, OUG nr. 81/2019 a fost amendată prin 
OUG nr. 85/2020 în vederea corelării cu 
Decizia Comisiei Europene 3146/08.05.2020 
prin care a fost autorizată schema de ajutor de 
stat anterior menţionată. Acest act normativ, 
care a fost publicat în Monitorul Oficial al 
României în data de 29.05.2020, prevede la 
punctul 9 (care amendează art. VII alin. (3)) că: 

potenţialii beneficiari depun cereri pentru 
obţinerea compensării în termen de 7 zile de 
la data intrării lui în vigoare, respectiv (până 
în data de 5 iunie 2020). 

Având în vedere complexitatea schemei de 
ajutor de stat, multitudinea datelor privind 



Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 85/2020 

 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

(4) Pentru cererile potenţialilor 
beneficiari prevăzute la alin. (3) 
aferente primului an de aplicare a 
prezentei scheme, decizia 
furnizorului, respectiv acordarea 
ajutorului de stat va fi luată ulterior 
aprobării de către Comisia 
Europeană a deciziei de autorizare 
a ajutorului de stat.” 

(4) Nemodificat. 

 

consumul de energie şi fabricaţia produselor 
care, conform legislaţiei comunitare trebuie 
furnizate de potenţialii beneficiari, precum şi 
faptul că Ghidul solicitantului a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României în data de 
04.06.2020, o parte din potenţialii beneficiari 
nu s-au putut încadra în termenul de                     
7 zile. 

Pe cale de consecinţă propunem amendarea 
punctului 9 (respectiv a art. VII alin. (3)), în 
sensul înlocuirii termenului de 7 zile cu 
termenul de 60 zile. Totodată, pentru o 
interpretare clară care să asigure părţilor 
interesate securitate juridică, propunem ca şi în 
ceea ce priveşte solicitarea de subvenţii pentru 
anul 2020 să se specifice ca dată limită de 
depunere a solicitărilor 31 martie 2021. Astfel, 
părţilor interesate care îndeplinesc integral 
criteriile de eligibilitate li se asigură 
eligibilitatea pe schema de ajutor de stat, aspect 
care, pe de o parte, protejează competitivitatea 
industriei energo-intensive, iar pe de altă parte, 
sprijină aceste industrii având în vedere 
consecinţele economice şi financiare pe care 
pandemia de COVID-19 le are asupra lor. 

Totodată, amendamentul cu privire la data de 
31 martie 2021 vizează corelarea cu art. V alin. 
6 din prezenta ordonanţă de urgentă, care 
prevede că ajutorul va fi plătit beneficiarului în 
anul în care au fost suportate costurile eligibile 
sau în anul următor celui în care au fost 
suportate costurile eligibile. Costurile 
eligibilele (de ex. consumul de energie, nivelul 
producţiei) aferente anului 2020 pot fi 
cunoscute numai începând cu luna ianuarie 
2021. Pe cale de consecinţă, se asigură faptul 
că pentru costurile eligibile suportate de 
beneficiari în anul 2020, ajutorul poate fi plătit 
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în anul 2021. 

14. 10. La articolul VII alineatul (7), 
litera d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

,,d) documentele justificative 
aferente anului calendaristic pentru 
care se acordă ajutorul de stat din 
care să rezulte: 

(i) producţia de referinţă 
exprimată în tone pe an şi calculată 
conform anexei nr. 2; 
(ii) valoarea medie a 
certificatelor ETS folosită în 
calculaţia de costuri indirecte, 
calculată conform anexei nr. 2; 
(iii) cantitatea de energie 
achiziţionată şi consumată în anul 
pentru care se acordă ajutorul, pe 
baza facturilor de achiziţie de 
energie electrică şi/sau distribuţie/ 
transport;”. 

Nemodificat. Nemodificat.  

15. 11. La articolul VIII alineatul (2), 
litera b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

,,b) că beneficiarul ajutorului de 
stat nu mai îndeplineşte oricare 
dintre criteriile de eligibilitate 

Nemodificat. Nemodificat.  
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prevăzute la art. VI alin. (1), 
Ministerul Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri notifică 
beneficiarul asupra încetării 
acordului de finanţare şi ia măsurile 
necesare de rambursare a ajutorului 
de stat de la momentul la care 
beneficiarul nu a mai îndeplinit 
respectivele criterii;”. 

16. 12. La articolul VIII alineatul (2), 
după litera b) se introduce o 
nouă literă, litera c), cu 
următorul cuprins: 

,,c) că beneficiarul ajutorului de 
stat nu mai îndeplineşte cerinţa 
prevăzută de                          art. VI 
alin. (2), Ministerul Economiei, 
Energiei şi Mediului de Afaceri 
întreprinde măsurile necesare de 
rambursare a ajutorului de stat 
acordat pe întreaga perioadă de 
valabilitate a schemei de ajutor de 
stat.” 

Nemodificat. Nemodificat.  

17. 13. La anexa nr. 2, litera c) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Nemodificat. Nemodificat.  
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,,c) anul de decontare — oricare 
dintre anii calendaristici 2019 şi 
2020 pentru care se acordă 
ajutorul;”. 

18. 14. La anexa nr. 2 litera e), 
subpunctul (iv) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„(iv) în cazul în care, într-un 
anumit an calendaristic, o instalaţie 
îşi reduce nivelul de producţie cu 
50% până la 75% în comparaţie cu 
producţia de referinţă, consumul de 
energie electrică de referinţă pentru 
anul respectiv de decontare luat în 
calcul pentru stabilirea valorii 
ajutorului se reduce cu 50%, iar în 
cazul unei scăderi a nivelului de 
producţie cu 75% până la 90%, în 
comparaţie cu producţia de 
referinţă, consumul de energie 
electrică de referinţă pentru anul 
respectiv de decontare luat în calcul 
pentru stabilirea valorii ajutorului 
se reduce cu 75%. În cazul în care, 
într-un anumit an calendaristic, o 
instalaţie îşi reduce nivelul de 
producţie cu cel puţin 90% în 

Nemodificat. Nemodificat.  
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comparaţie cu producţia de 
referinţă, instalaţia nu va primi 
niciun ajutor în baza prezentei 
ordonanţe de urgenţă;”. 

19. 15. La anexa nr. 2, literele f), k) şi 
m) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„f) costuri eligibile — costurile 
suportate de către beneficiar în anul 
de decontare ca urmare a reflectării 
în preţul energiei a costurilor 
aferente emisiilor de gaze de seră, 
determinate, după caz, ca produs 
între (i) factorul de emisii de CO2, 
preţul EUA la termen, producţia de 
referinţă şi valoarea de referinţă 
privind eficienţa consumului de 
energie electrică sau (ii) factorul de 
emisii de CO2, preţul EUA la 
termen, consumul de energie 
electrică de referinţă şi valoarea 
alternativă de referinţă privind 
eficienţa consumului de energie 
electrică; 

........................................................ 

 

Nemodificat. Nemodificat.  
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k) intensitatea ajutorului — 
valoarea totală a ajutorului 
exprimată ca procentaj din costurile 
eligibile, fiind luate în considerare 
costurile înregistrate înaintea 
oricărei deduceri de impozite sau 
alte taxe; intensitatea ajutorului din 
2019 până în 2020 este prevăzuta la 
art. V alin. (2) din cuprinsul 
prezentei ordonanţe de urgenţă; 

......................................................... 

m) preţul EUA la termen, exprimat 
în EUR, înseamnă media simplă a 
preţurilor zilnice EUA la termen de 
un an (preţurile ofertei de 
închidere) pentru livrarea în luna 
decembrie a anului pentru care se 
acordă ajutorul, astfel cum se 
observă la o anumită bursă de 
certificate de dioxid de carbon din 
UE de la data de 1 ianuarie până la 
data de 31 decembrie a anului 
anterior anului pentru care se 
acordă ajutorul;”. 

20. 16. La anexa nr. 2 litera n), 
subpunctele (ii)—(iv) se modifică 

Nemodificat. Nemodificat.  
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şi vor avea următorul cuprins: 

„(ii) dacă în intervalul de timp 
2011—2017 instalaţia nu s-a aflat 
în funcţiune timp de cel puţin un 
an, producţia de referinţă va fi 
definită ca producţia anuală până 
când vor exista 4 ani de funcţionare 
înregistraţi ai instalaţiei respective, 
iar ulterior producţia de referinţă va 
fi media producţiilor înregistrate în 
cei 3 ani anteriori acestei perioade; 

(iii) în cazul în care, în perioada în 
care se acordă ajutorul, capacitatea 
de producţie dintr-o instalaţie este 
extinsă semnificativ în sensul lit. 
h), producţia de referinţă va fi 
majorată începând cu anul de 
decontare ulterior anului în care a 
avut loc extinderea semnificativă a 
producţiei, proporţional cu 
extinderea respectivă a capacităţii; 

(iv) în cazul în care, într-un anumit 
an calendaristic, o instalaţie îşi 
reduce nivelul de producţie cu 50% 
până la 75% în comparaţie cu 
producţia de referinţă, producţia de 
referinţă pentru anul respectiv de 
decontare luată în calcul pentru 
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stabilirea valorii ajutorului se 
reduce cu 50%, iar în cazul unei 
scăderi a nivelului de producţie cu 
75% până la 90% în comparaţie cu 
producţia de referinţă, producţia de 
referinţă pentru anul respectiv de 
decontare luată în calcul pentru 
stabilirea valorii ajutorului se 
reduce cu 75%. În cazul în care, 
într-un anumit an calendaristic, o 
instalaţie îşi reduce nivelul de 
producţie cu cel puţin 90% în 
comparaţie cu producţia de 
referinţă, instalaţia nu va primi 
niciun ajutor în baza prezentei 
ordonanţe de urgenţă;”. 
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