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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 

 
Comisia pentru industrii 

şi servicii 
 

Nr.4c-3/483/2018 

 
Comisia pentru mediu 

şi echilibru ecologic 
 

Nr.4c-8/663/2018 
 

Bucureşti, 6 octombrie 2018 
 

PL.x 570/2018 
 
 
 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind modificarea art.8 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie, trimis cu adresa nr. Plx.570/2018, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

PETRIC OCTAVIAN  

PREŞEDINTE, 
 

CUPĂ ION  
 

simona.tarzioru
comisii
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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 

 
Comisia pentru industrii 

şi servicii 
 

Nr.4c-3/483/2018 

 
Comisia pentru mediu 

şi echilibru ecologic 
 

Nr.4c-8/663/2018 
 

Bucureşti, 6 octombrie 2018 
 

PL.x 570/2018 
 

R A P O R T     C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind modificarea 
art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie, trimis celor două comisii cu adresa PLx nr.570/2018 din 
22 octombrie 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-3/483/2018 din data de 23.10.2018 la Comisia pentru 
industrii și servicii, respectiv nr.4c-8/663 din data de 23 octombrie 2018 la Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 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 17 
octombrie 2018. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă – cu 
adresa nr.732/19.07.2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.220/2008, intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii de motive, exceptarea de la achiziția 
certificatelor verzi, a consumului de energie electrică pentru extracţia, prepararea şi manipularea 
cărbunelui. 
 În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și 
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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-au desfăşurat lucrările în şedință comună, în data de 
6.10.2018. La lucrările comisiei au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru industrii și servicii un 
număr de 15 deputaţi, din totalul de 20 membrii ai comisiei, iar din partea Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic, 10 deputaţi, din totalul de 17 membrii ai comisiei.  

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanți ai 
Ministerului Energiei și ai Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei. 
 În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind modificarea art.8 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie, în forma adoptată de Senat, cu un amendament respins care se 
regăsește în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

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

VICEPREŞEDINTE, 
 

PETRIC OCTAVIAN  

PREŞEDINTE, 
 

CUPĂ ION  
 
 
 
 

 

  
SECRETAR 

 
Mînzatu Roxana 

SECRETAR 
 

Farago Petru 
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Anexa  
 

A M E N D A M E N T     R E S P I N S  
 

asupra proiectului de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie 

 
În cursul dezbaterii, Comisiile au respins următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. 

Text Senat Amendamente propuse/autor Motivarea 
1. Motivarea admiterii 
2. Motivarea respingerii 

Camera Decizională 

 
. 

Art.I.- La articolul 8 alineatul (1) din Legea 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 1, 
nr.577 din 13 august 2010, cu modificările şi 
completări le ulterioare, litera b) se modifică 
şi va avea următorul cupins: 
"b) energia electrică utilizată de către un 
producător de energie electrică pentru 
consumul final propriu, altul decât consumul 
tehnologic şi altul decât consumul necesar 
pentru extracţia, prepararea şi manipularea 
materiilor prime folosite la producerea 
energiei electrice, în cazul unui producător de 
energie electrică care are în componenţa sa şi 
extracţia, prepararea şi manipularea materiilor 
prime folosite la producerea energiei electrice 
indiferent de poziţia locului de consum şi de 
modalitatea de transport a materiei prime 
extrase;" 

 
 
 
 
 
 
 
 
”b) energia electrică utilizată de către un 
producător de energie electrică pentru 
consumul final propriu cu excepția 
consumului tehnologic și consumul necesar 
pentru extracţia, prepararea şi manipularea 
materiilor prime folosite la producerea 
energiei electrice, în cazul unui producător 
de energie electrică care are în componenţa 
sa şi extracţia, prepararea şi manipularea 
materiilor prime folosite la producerea 
energiei electrice indiferent de poziţia locului 
de consum şi de modalitatea de transport a 
materiei prime extrase;" 

Autor: deputat Sitterli Ovidiu-Ioan 

1. 
2. Respins prin vot 

Camera Deputaţilor 

 


