
• În urma procesului de recrutare 
pentru programul de practicã ºi burse 
Growth Catalysts, Voicu & Filipescu 
anunþã începerea colaborãrii cu cinci 
studenþi la drept, care s-au alãturat firmei 
pe poziþia de trainee sub îndrumarea 
avocaþilor firmei.

Voicu & Filipescu recomandatã în 
toate domeniile de expertizã analizate 
de directorul legal internaþional 
Legal500 EMEA 2011. Avocaþii noºtri au 
primit recunoaºtere pentru activitatea 
lor în domeniul financiar-bancar, piaþa de 
capital, dreptul societãþilor comerciale, 
fuziuni ºi achiziþii, litigii ºi arbitraje, 
energie, IT&C, PPP ºi achiziþii publice, 
imobiliare.

•

VF ªtiriAr ticol de fond: “Piaþa energiei 
regenerabile în România – modificãri 
legislative recente”
de Elena Dãrãbanu, avocat colaborator senior

Retrospectiva legislativã

În aceastã perioadã se prefigureazã noi modificãri 
ale Legii nr.  220/2008, act normativ ce 
reglementeazã producerea de energie din surse 
regenerabile în România, pe fondul necesitãþii 
autorizãrii prealabile de cãtre Comisia Europeanã a 
schemei de sprijin prevãzute de aceastã lege. 
Articolul de fond de luna aceasta analizeazã cele 
mai importante modificãri în acest domeniu 
prevãzute de proiectul de Ordonanþã a Guvernului 
p u b l i c a t  d e  A u t o r i t a t e a  N a þ i o n a l ã  d e  
Reglementare în Domeniul Energiei pe websiteul 
sãu. 

Practica Voicu & Filipescu acoperã toate domeniile 
de expertizã relevante pentru compania 
dumneavoastrã. În aceastã ediþie a buletinului 
legislativ vã sunt prezentate câteva modificãri 
legislative recente în urmãtoarele domenii:

•   Financiar-Bancar
Litigii
Dreptul Muncii

•   
•   
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PIAÞA ENERGIEI REGENERABILE ÎN ROMÂNIA – MODIFICÃRI LEGISLATIVE 
RECENTE

ASPECTE GENERALE
România creeazã cadrul legal pentru implementarea proiectelor de energie regenerabilã în temeiul 
Directivei UE 2001/77/CE, care reglementeazã principiile generale privind dezvoltarea unor astfel de 
proiecte.

Recentul proiect „Elemente de strategie energeticã a României pentru perioada 2011-2035” („Proiectul 
de strategie naþionalã), publicat pe websiteul Ministerului Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri 
spre dezbatere publicã, reia principalele obiective ale Strategiei naþionale pentru perioada 2007-2010, 
precum siguranþa energeticã, competitivitate pe piaþa internã ºi regionalã, dezvoltare durabilã a 
sectorului energetic, inclusiv prin promovarea energiei regenerabile.

Potenþialul naþional actualizat al surselor regenerabile din România, conform Proiectului de strategie 
1naþionalã, este urmãtorul:

LEGEA 220
Legea nr. 220, act normativ ce reglementeazã producerea de energie din surse regenerabile în România, 
publicatã iniþial în 2008, a fost supusã unei serii de modificãri în ultimii trei ani, dintre care ultima dateazã 
din iunie 2010. Având în vedere necesitatea autorizãrii prealabile de cãtre Comisia Europeanã a schemei 
de sprijin prevãzute de Legea 220, amânatã din cauza faptului cã autoritãþile române nu au consultat 

The renewable 
energy source

The estimated 
potential per year

Energy type

Energie solarã:
Termicã

Fotovoltaic

60x10 GJ6 Energie termicã

Energie termicã

1200 Gwh Energie electricã

Energie electricã

Energie electricã

Energie electricã

Energie electricã

Energie eolianã 23000 Gwh

40000 Gwh

6000 Gwh

318x10 GJ6

7x10  GJ6

Energie hihroelectricã 
din care: 

- sub 10 MW

Biomasã ºi biogaz

Energie geotermalã

 Proiectul “Elemente de strategie energeticã a României pentru perioada 2011-2035” publicat pe websiteul Ministerului Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri 
poate fi accesat la http://www.minind.ro/anunturi/strategia_energetica_20112035_20042011.pdf
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Comisia la momentul potrivit, în prezent se prefigureazã noi modificãri importante ale acestei legi.

În continuarea consultãrilor publice referitoare la noul set de modificãri la Legea 220 iniþiate la sfârºitul 
lui aprilie – începutul lui mai 2011 de cãtre ANRE (Autoritatea Naþionalã de Reglementare în domeniul 
Energiei) pe websiteul sãu, agenþia de reglementare în domeniul energiei a publicat recent proiectul de 
Ordonanþã a Guvernului pentru modificarea ºi completarea Legii 220. Modificãrile urmãresc sã reflecte 
cerinþele adresate autoritãþilor române de cãtre Comisia Europeanã în cursul dialogului derulat.

Mai jos sunt prezentate cele mai importante modificãri:

(1) Reducerea numãrului de certificate verzi pentru anumite surse regenerabile de energie.

În cazul anumitor surse regenerabile de energie, numãrul de certificate verzi a fost redus la:

(a) 2 certificate verzi, în loc de 3 certificate verzi, pentru fiecare MWh produs ºi livrat prin 
folosirea de energie geotermalã, biomasã, biogaz sau biolichid;

(b) 1 certificat verde, în loc de 3 certificate verzi, pentru fiecare MWh produs ºi livrat prin 
folosirea gazului rezultat din procesarea deºeurilor sau gaz de fermentare a nãmolurilor 
din instalaþiile de epurare a apelor uzate.

Proiectul de Ordonanþã a Guvernului prevede însã un certificat verde suplimentar pentru 
fiecare MWh pentru energia produsã în centrale electrice care utilizeazã biomasa care provine 
din culturi energetice definite drept culturi de plante agricole sau nonagricole destinate, în 
special, producþiei de biocarburanþi sau producþiei de biomasã utilizatã în scopul producerii 
energiei electrice ºi termice.

(2) Reducerea termenelor referitoare la schema de sprijin pentru proiectele care au obþinut 
certificatele verzi în baza vechii scheme de sprijin

În cazul proiectelor de producere de energie din surse regenerabile de energie care au obþinut 
certificate verzi în baza vechii scheme de sprijin (adicã în baza schemei de sprijin care prevedea 
acordarea unui certificat verde pentru fiecare MWh, aplicabilã pânã la data de intrare în vigoare 
a schemei de sprijin prevãzute de Legea 220), durata de aplicabilitate a schemei de sprijin în 
baza Legii 220 va fi redusã cu perioadele în care proiectele respective au beneficiat de vechea 
schemã de sprijin.

(3) Proiecte care beneficiazã de ajutor de stat

Indiferent de sursa de energie regenerabilã folositã, proiectele energetice cãrora le-a fost 
acordat ajutor de stat vor beneficia de un numãr de certificate verzi ce urmeazã a fi stabilit de 
ANRE prin reducerea numãrului de certificate verzi, diminuând valoarea de referinþã a investiþiei 
pentru fiecare MW cu valoarea ajutorului primit pentru fiecare MW, însã cu pãstrarea valorii 
ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul 
procesului de autorizare a sistemului de promovare.

(4) Perioada de valabilitate a certificatelor verzi

Proiectul de Ordonanþã de Guvern prevede cã termenul de valabilitate pentru certificatele verzi 
emise de operatorul de transport ºi sistem este de trei ani.

News in Laws - Buletin Legislativ Lunar
Iunie 2011



www.vf.ro 4copyright 2011  VOICU&FILIPESCU

(5) Monitorizarea de cãtre ANRE în scopul evitãrii supracompensãrii

Proiectul de Ordonanþã de Guvern menþioneazã cã supracompensarea este situaþia în care rata 
internã de rentabilitate este mai mare cu 10% faþã de valoarea consideratã în scopul procesului 
de autorizare de cãtre Comisia Europeanã a schemei de sprijin.

În cazul în care ANRE constatã prin studiile de fezabilitate pentru proiectele de investiþii noi  ºi  
din datele ce reies din monitorizarea costurilor/veniturilor producãtorilor cã parametrii specifici 
fiecãrei tehnologii diferã semnificativ de cei avuþi în vedere în calculul efectuat pentru 
autorizarea de cãtre Comisia Europeanã a schemei de sprijin ºi acest lucru ar putea conduce la 
supracompensare în cazul uneia sau mai multor tehnologii regenerabile, atunci autoritatea de 
reglementare poate propune mãsuri pentru reducerea numãrului de certificate verzi acordate 
în baza schemei de sprijin pentru respectiva tehnologie. Aceste mãsuri ar urma sã se aplice însã 
din ianuarie 2012.

(6) Proiectele de peste 125 MW

Un operator economic care dezvoltã un proiect de producere a energiei electrice din surse 
regenerabile cu putere instalatã mai mare de 125 MW ºi care îndeplineºte condiþiile pentru 
aplicarea sistemului de promovare trebuie sã întocmeascã ºi sã transmitã documentaþia 
necesarã evaluãrii detaliate a mãsurii de sprijin de cãtre Comisia Europeanã, cu respectarea 
prevederilor din Orientãrile comunitare privind ajutorul de stat pentru protecþia mediului

(7) Perioada de probã

Indiferent de sursa de energie regenerabilã folositã, producãtorii de energie vor beneficia de 1 
certificat verde pentru fiecare MWh pe perioada de probã a centralei electrice.

(8) Suplimentarea categoriilor de entitãþi obligate sã achiziþioneze certificate verzi

Obligaþia de a achiziþiona certificate verzi se va aplica unei varietãþi mai mari de participanþi pe 
piaþa energiei, astfel încât sã fie acoperit integral consumul final, iar nu doar cel asigurat de cãtre 
furnizorii de energie ºi consumatorii finali, dupã cum urmeazã:

furnizorii, atât pentru energia vândutã consumatorilor finali, cât ºi pentru energia 
folositã pentru consumul lor propriu;

producãtorii, pentru energia folositã pentru consumul lor propriu, alta decât consumul 
tehnologic propriu;

producãtorii, pentru energia livratã consumatorilor racordaþi prin linii directe la centrala 
electricã. 

Cu toate cã în etapa de consultare publicã participanþii vizaþi includeau ºi consumatorii finali, 
pentru energia achiziþionatã direct de pe piaþa angro de energie electricã, aceastã categorie a 
fost eliminatã din proiectul de Ordonanþã de Guvern.

(9) Accesul la reþea

Producãtorii de energie din surse regenerabile sunt racordaþi la reþeaua de transport/distribuþie 
energie electricã în mãsura în care nu este afactat Sistemul Energetic Naþional. Criteriul de prioritate 

¦

¦

¦
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pentru accesul la reþea al producãtorilor de energie din surse regenerabile a fost eliminat din proiectul 
de Ordonanþã de Urgenþã.

Se anticipeazã cã autorizarea din partea Comisiei Europene ca urmare a noilor modificãri menþionate 
mai sus va debloca piaþa energiei verzi ºi va accelera proiectele derulate în acest domeniu. În final, 
investiþiile în domeniul energiei verzi vor sprijini ºi întãri poziþia României ca exportator net de energie 
electricã într-un mediu global în care majoritatea þãrilor sunt importatori de electricitate.
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. În Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 349  din data de 19 mai  2011 a fost publicatã  privind 
ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii constituite în lei ºi în dolari SUA începând cu 
perioada de aplicare 24 aprilie – 23 mai 2011.

Astfel, începand cu perioada de aplicare menþionatã, rata dobânzii plãtitã la rezervele minime 
obligatorii constituite în lei este de 1,86% pe an, iar rata dobânzii platitã la rezervele minime obligatorii 
constituite în dolari SUA este de 0,51% pe an.

Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii
Circulara BNR nr. 17
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 pentru modificarea ºi completarea art. 17 
din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 44/2008 privind 

, a fost publicatã în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 50, din 20 mai 2011. Prin 
noul act normativ s-a stabilit posibilitatea pentru persoanele fizice autorizate de a angaja terþe persoane 
cu contract individual de muncã, încheiat în condiþiile legii. Totodatã, în OUG nr. 46/2011 se precizeaza 
ca persoana fizicã autorizatã nu va fi consideratã un angajat al unor terþe persoane cu care colaboreazã, 
chiar dacã o astfel de colaborare este exclusivã.

Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 46/2011
desfaºurarea activitãþilor 

economice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ºi 
întreprinderile familiale
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dreptul muncii - retrospectiva legislativã
Legea nr. 62/2011, denumitã ºi Legea Dialogului Social

termenul de contestare a deciziei de concediere

negocierilor colective

, publicatã în Monitorul Oficial din 
10 mai 2011, a intrat în vigoare la data de 13 mai 2011, cuprinzând într-un singur act normativ, mai multe 
reglementãri cu privire la sindicate, patronate, legislaþia privind contractul colectiv de muncã ºi cea 
privind conflictele de muncã.

Elementele cu caracter de noutate ale Legii, având din punctul nostru de vedere un impact important 
asupra pieþei muncii din România, includ:

În ceea ce priveºte , se prevede un 
termen de 45 zile calendaristice (faþã de cel de 30 zile prevãzut de Codul Muncii). Rãmâne de 
vãzut în ce fel va fi tranºatã aceastã necorelare de termene prevãzute de noua Lege a Dialogului 
Social ºi de Codul Muncii. 

În materia , nu se mai încheie contract de muncã la nivel naþional. 
Vor continua însã sã poatã fi încheiate contracte colective la nivel de sector de activitate, de 
grupuri de unitãþi, sau de unitãþi. Sectoarele de activitate urmeazã a fi determinate de Guvern. 
Din punct de vedere practic, o companie se va încadra sau nu într-un anumit sector de activitate 
în funcþie de obiectul de activitate înregistrat la registrul comerþului, aºadar înscris în actul 
constitutiv ºi codificat conform CAEN. Sunt prevãzute condiþii de reprezentativitate mai 
restrictive decât anterior (organizaþia sindicalã semnatarã urmând sã reprezinte, la nivel de 
unitate, cel puþin jumãtate din numãrul salariaþilor care îºi desfãºoarã activitatea în acea 
unitate).

Menþionãm cã în prezent niciun contract colectiv la nivel naþional nu este înregistrat la nivelul 
Ministerului Muncii, din cauza faptului cã partenerii sociali nu au ajuns la un acord în acest sens pânã la 
intrarea în vigoare a Legii Dialogului Social, dupã intrarea în vigoare a cãreia nu mai este posibilã 
încheierea unui astfel de contract colectiv.

Legea Dialogului Social abrogã, printre altele, în mod expres: 

Legea sindicatelor nr. 54/2003;
Legea patronatelor nr. 356/2001;
Legea nr. 168/1999 privind soluþionarea conflictelor de muncã;
Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã.

¦
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Pentru mai multe informaþii, vã rugãm contactaþi:

Daniel Voicu: daniel.voicu@vf.ro
Mugur Filipescu: mugur.filipescu@vf.ro

Strada ªtirbei Vodã  nr. 26-28
Union International Center II
Etaj 5, 010113 Bucuresti
ROMANIA
Tel:  +40 21 314 0200
Fax: +40 21 314 0290
www.vf.ro
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