
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
                                                                          Bucureşti, 30.09.2020 
                                                                                           Nr.4c-8/889 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.134/2020 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 

certifícatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul 

fondurilor europene 
 

În conformitate cu prevederile art.95 si 115 alin (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.134/2020 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 certifícatele de emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul fondurilor europene, trimis cu adresa nr. 
PLx.553/2020 din 14 septembrie 2020 și înregistrat cu nr.4c -8/889/15 septembrie 
2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Ordonantă de urgentă  în sedinta din data de 09 septembrie 2020. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
91 alin. din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră  decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a dezbătut proiectul de Lege în şedinţa online 
din data de 29 septembrie 2020. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.134/2020 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 certifícatele de emisii de gaze cu 
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul fondurilor europene. 

 
 
Consilier parlamentar,  
Andreea Negulescu 

VICEPREŞEDINTE, SECRETAR, 
Lucian Eduard SIMION Gheorghe Dănuț BOGDAN  

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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