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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2013 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, trimis spre examinare pe fond, în procedură de urgenţă,  
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu adresa nr. PLx.393 din 28 octombrie 
2013.  

 
 
 
 

                  PREŞEDINTE,                                                PREŞEDINTE,  
 

          Gheorghe DRAGOMIR                                     Marin ALMĂJANU 
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R A P O R T    C O M U N  
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2013 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 
 

 
 

În temeiul art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia pentru buget finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate, pentru dezbatere pe fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2013 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, transmis 
comisiilor cu adresa nr. PLx.393/2013 din 28 octombrie 2013. Proiectul de Lege a fost 
înregistrat sub nr. 4c-2/538 din 29 octombrie 2013 la Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi sub nr. 4c-6/436 din 28 octombrie 2013 la Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 



Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din data  de 21 octombrie 2013. 
 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.619/27.06.2013, a avizat favorabil proiectul 
de Lege. 

 
Comisia pentru afaceri europene, prin avizul nr.4c-19/851/5.11.2013, a avizat 

favorabil proiectul de Lege. 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, prin avizul nr.4c-
11/1185/28.10.2013, a avizat favorabil proiectul de Lege. 

 
Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare 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, aprobată prin Legea nr.163/2012 cu modificările şi completările 
ulterioare. Demersul legislativ vizează, printre altele, implementarea schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră rămase neutilizate din 
perioada 2008-2012 şi monitorizarea proiectelor finanţate, care se realizează de fiecare 
minister beneficiar în parte. 

 
Conform art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţe separate, în data de 12.11.2013. 
 

Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost 
prezenţi la dezbateri 32 deputaţi, iar la Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au participat la dezbateri 33 de membri din 
totalul de 36 deputaţi. 

 
In conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de 
invitaţi, doamna Anne Marie Jugănaru – secretar de stat, doamna Monalisa Baldovin – 
şef serviciu şi doamna Nicoleta Roşu – şef serviciu în cadrul Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 

 
 
 



În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două comisii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere şi 
adoptare Plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2013 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, în forma adoptată de Senat. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare, potrivit prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată. 

 
 
 
 

                    PREŞEDINTE                                                PREŞEDINTE  
 

          Gheorghe DRAGOMIR                                     Marin ALMĂJANU 
 
 

 
 
 
 

                              SECRETAR,                                                   SECRETAR, 
 

                          Mihai –Aurel DONŢU                                    Ion-Marcel CIOLACU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

Expert parlamentar,                                                                             Consilier parlamentar,                        
Florentina Rădoi              Iulia Toader                                 
             

     Expert parlamentar, 
    Andrei Chitic  
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