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        În ceea ce privește un aspect important al acestei aplicații 

tehnologice, instalarea kiturilor de hidrogen nu necesită 

omologare. Ele pot fi, de fapt, instalate ca economizoare 

sigure și, în conformitate cu legea, în ceea ce privește tipul de 

omologare a vehiculelor pe bază de hidrogen, modificarea 

Directivei 2007/46 / CE a stabilit norme armonizate privind 

fabricarea autovehiculelor, pentru a garanta buna funcționare 

pe piața internă și, în același timp, un grad ridicat de protecție 

a siguranței publice și a mediului. În esență, în legislația 

anexată la sfârșitul articolului se precizează că nu există 

prevederi care să guverneze domeniul propunerii, în practică 

nu există nicio lege!  

      Dacă în domeniul tracțiunii nu există în prezent nicio 

prevedere a legii, în domeniul generatoarelor de energie 

electrică GSE sa gândit la aceasta; există o mulțime de 

instalații pe bază de hidrogen pe generatoare de uleiuri 

vegetale atât de mult încât GSE pentru aceste upgrade-uri să 

elibereze certificate verzi, a se vedea: Decretul ministerial 

12/21/2007: "Aprobarea procedurilor de calificare a 

centralelor regenerabile și a sistemelor de hidrogen, pile de 

combustie și cogenerare combinate cu încălzire centrală în 

scopul eliberării certificatelor verzi" (GU 19/01/2008, n .16, 

SO) 

    

Gu19/01/2018  



MINISTRUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE 

                           în concert cu 

                     MINISTRUL MEDIULUI E 

               PENTRU PROTECȚIA TERITORIULUI ȘI A 

MĂRII 

  Având în vedere decretul Ministerului Activităților 

Productive din România 

concert cu Ministrul Mediului și Protecției Terestre 

24 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial - serii 

generale 

- n. 265 din 14 noiembrie 2005, actualizarea 

directive privind stimularea energiei electrice produse de 

surse regenerabile conform art. 11, paragraful 5 al decretului 

legislativ 16 martie 1999, nr. 79 (în continuare: decretul 

interministerială 24 octombrie 2005, care poate fi reînnoită); 

  Având în vedere în special faptul că art. 11, paragraful 1 al 

decretului 

inter-ministerial 24 octombrie 2005 de reînnoire necesită 

Manager a rețelei naționale de transmisie - GRTN S.p.a., în 

prezent Manager al servicii electrice - GSE S.p.a. să adopte și 

să se supună spre aprobare a miniștrilor activităților 

productive și a mediului și ai protecția teritoriului, sub rezerva 

avizului Observatoruluiart. 16 din Decretul Legislativ 29 

decembrie 2003, nr. 387, le procedurile tehnice pentru 

îndeplinirea funcțiilor 



alocat pe aceeași temă de surse regenerabile prin același 

decret, de la decret legislativ n. 79/1999 și prin Decretul 

legislativ nr. 387/2003,și dispozițiile de punere în aplicare 

aferente; 

     Având în vedere decretul Ministerului Activităților 

Productive din România concert cu Ministrul Mediului și 

Protecției Terestre 24 octombrie 2005, de asemenea publicat 

în Jurnalul Oficial - serii generale - n. 265 din 14 noiembrie 

2005, conținând directivele pentru reglementarea emiterii 

certificatelor verzi la producerea de energie în conformitate cu 

art. 1, paragraful 71 din lege 23 august 2004, nr. 239 (în 

continuare: decretul interministerial 24 octombrie 2005 alte 

producții); 

     Având în vedere în special faptul că art. 6 alin. (1) din 

decretul menționat mai sus interministerial 24 octombrie 2005 

alte producții prevede acest lucru 

    Manager al rețelei naționale de transport - GRTN S.p.a., 

acum 

   Manager al serviciilor electrice - GSE S.p.a., adoptarea și 

prezentarea pentru aprobarea miniștrilor activităților 

productive e a mediului și a protecției teritoriului procedurile 

tehnice pentru îndeplinirea funcțiilor atribuite prin același 

decret; 

  Având în vedere arta. 267 din Decretul legislativ din 3 aprilie 

2006, nr. 152, care introduce anumite prevederi privind sursele 

de energie sursele regenerabile de energie, precum și producția 

de energie în conformitate cu art. 1 

punctul 71 din legea din 23 august 2004, nr. 239; 



  Având în vedere arta. 1, punctele 1117-1120, din Legea din 

27 decembrie 2006, n. 296, care au, printre altele, că de la data 

intrării în vigoare a aceleiași legi, finanțarea și stimulentele 

publice de competență a statului care vizează promovarea 

surselor. 

Energiile regenerabile pentru producția de energie electrică 

sunt eligibile exclusiv pentru producția de energie electrică 

produsă de surse regenerabile de energie, definite în art. 2 din 

directiva nr. Directiva 2001/77 / CE a Parlamentului European 

și a Consiliului din 27 septembrie 2001, privind promovarea 

energiei electrice produse din surse de energie regenerabile; 

  Având în vedere decretul legislativ din 8 februarie 2007, n. 

20 de implementare din directiva nr. 2004/8 / CE privind 

promovarea cogenerării pe baza unei cereri de energie termică 

utilă pe piața internă de energie, precum și amendamentul la 

directiva nr. 92/42 / CEE și în special art. 14; 

  Avand in vedere ca Directorul de Servicii Electrice - GSE 

S.p.a. are au îndeplinit prevederile art. 11, paragraful 1 al 

decretului interministerială 24 octombrie 2005, care poate fi 

reînnoită, și prin art. 6 

(1) din Decretul interministerial din 24 octombrie 2005 alții 

producții, pregătindu - se mai întâi procedurile tehnice 

menționate la litera decretul interministerial din 24 octombrie 

2005, care poate fi reînnoit și decretului interministeriale 24 

octombrie 2005 alte producții, apoi actualizarea aceleași 

proceduri în lumina reglementărilor primare introduse ulterior 

și reamintite mai sus; 

  Având în vedere că același Observator, conform art. 16 din 



Decretul legislativ din 29 decembrie 2003, nr. 387, nu este 

operaționaldin mai 2006; 

  Considerând că, din cauza modificărilor de reglementare 

privind producțiile menționate în decretul interministerial 24 

octombrie 2005 altele producătorilor care au dobândit dreptul 

la certificate verzi nu au putut până acum să exercite același 

drept; 

  Considerat, datorită necesității de a emite procedurile 

tehnici pentru îndeplinirea funcțiilor atribuite directorului 

servicii electrice - GSE S.p.a. pe tema surselor regenerabile, 

din continuă cu aprobarea lor chiar și în absența. 

 

 

 

 

DIRECTORUL GENERAL 

                pentru transportul oamenilor și al lucrurilor 

  Având în vedere legea din 18 iunie 1998, n. 194, conținând 

«Intervenții în sectorul transporturilor "; 

  Având în vedere arta. 2, paragraful 5 din Legea nr. 194/1998, 

care autorizează regiunile obișnuite de stat să contracteze 

ipoteci cincisprezece ani sau alte tranzacții financiare pentru a 

le asigura înlocuirea autobuzelor pentru transportul public 

local în România exercitarea pentru mai mult de cincisprezece 

ani, precum și la achiziționarea de mijloace detransportul 

public de persoane, acționat electric, pentru a fi utilizat 



 

în centrele istorice și zonele pietonale și altele mijloace 

publice de transport de persoane, pământuri și lagune și 

instalații de transport pe cablu pentru transportul persoanelor, 

la care statul contribuie cu o contribuție de cincisprezece ani 

de 20 de miliarde de lire pentru în anul 1997, de 146 de 

miliarde de lire pentru anul 1998 și de lire 195 miliarde 

începând cu anul 1999, deja distribuite prin decret al 

20 octombrie 1998, nr. 3158, al ministrului transporturilor și al 

transporturilor navigație, cu acordul ministrului Trezoreriei, a 

bugetului și a de planificare economică; 

  Având în vedere arta. 144 alin. 1 din legea din 23 decembrie 

2000, nr. 388 (legea financiară 2001), cu care, pentru a le 

facilita dezvoltarea economiei și a ocupării forței de muncă 

sunt limitate de cincisprezece ani de angajament, așa cum se 

specifică în rudă tabelul 1, de 30 de miliarde de lire sterline 

începând cu anul 2003, pentru scopuri menționate în art. 2, 

alin. (5) din Legea nr. 194/1998; 

  Având în vedere decretul ministrului transporturilor și 

navigației, al concert cu ministrul Trezoreriei, bugetul și 

planificarea economică, n. 16 din 17 mai 2001, înregistrată în 

Curtea de Conturi la 4 iunie 2001, Registrul nr. 2, foaia n. 262 

Oficiul de Ministere a Infrastructurilor și Managementul 

Activelor cu care finanțarea a fost distribuită 

la art. 144 alin. 1 din Legea nr. 388/2000; 

  Având în vedere decretul executiv nr. 039 / TPL din 3 

martie2003 cu 



care a fost angajată suma de 15 493 706,97 euro egală cu 30 

de miliarde de litri, începând cu anul 2003 și până în anul 

2017; 

  Considerând că regiunea Campania dispune de proceduri în 

curs prevăzute de art. 1, paragraful 512 din Legea nr. 

296/2006 (financiar 2007), ca urmare a careia ratele de 

rambursare a ipotecii activate de către regiuni sunt plătite 

instituțiilor de finanțare direct de la stat, prin licitații 

competitive pentru asumarea ipotecilor, începând cu 2007, de 

către instituțiile de finanțare interesate; 

  Considerat adecvat, în consecință, de a anula împrumuturile 

cu condiția, pentru exercițiul financiar 2007, de art. 54 alin. 

(1) din Legea nr lege n. 388/2000, în favoarea regiunii 

menționate mai sus și, în același timp, 

plătiți onorariile datorate pentru anul în curs la regiunile 

rămase, cu regulamente obișnuite la capitolul 7250 (ex 8151) 

- planul de gestionare 7 a stării de previziune a cheltuielilor 

din acest domeniu 

    Minister al sumei de 13.763.679,65 €; 

  Având în vedere directiva inițială n. 2542 / AG din 15 

februarie 2007 de către ministrul transporturilor, cu care a fost 

ordonată alocarea resurselor bugetare, pentru anul 2007, 

șefului statului al Departamentului pentru transportul terestru; 

  Având în vedere directiva inițială n. 1575 / D.T.T. din 14 mai 

2007 de către șeful departamentului de transport terestru,  

 

 



 

 

înregistratla biroul central al bugetului din registrul de vize n. 

29T / Uff.1 iunie 2007, cu care cesiunea  resursele bugetare, 

pentru anul 2007, directorului general altransportul oamenilor 

și al lucrurilor; 

                 decrete: 

     În scopurile menționate în sediu, plata este autorizată 

din suma de 13.763.679,65 Euro, pentru exercițiul financiar 

2007, la capitolul 7250 (ex 8151) planul de gestionare 7, a 

statutului prognoza cheltuielilor Ministerului Transporturilor, 

înregistrată în unitatea de prognoză de bază 2.2.3 Noiembrie 

«Transport public sediu "al Departamentului de 

Responsabilitate Administrativă« pentru transportul terestru, 

personal, afaceri generale și planificarea generală a 

transportului ", în favoarea entităților din indicată mai jos. 

     Sumele individuale vor fi plătite contului curent în fiecare 

regiune se distrează la secțiile Trezoreriei Provinciale ale 

statului și al căror număr de identificare este indicat lângă 

fiecare 

acestea:----> Vezi tabelul de pe pagina 6 <---- 

 Acest decret va fi publicat în Jurnalul Oficialdin Republica 

Italiană. 

   Roma, 15 noiembrie 2007 

                                    Directorul general: Ricozzi 


