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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Nr.4c-2/709/24.06.2020 

Comisia pentru industrii și servicii  
Nr.4c-3/447/14.09.2020 

  
BUCUREȘTI, 16 FEBRUARIE 2022 

PLx nr.553/2020 

BIROULUI PERMANENT  

AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

  
Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun 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, trimis spre examinare pe fond, 
Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu adresa nr. PLx. 553 
din 14 septembrie 2020. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art. 
92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 

 

PREȘEDINTE, 

HUȚUCĂ BOGDAN-IULIAN 

PREȘEDINTE 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

simona.tirzioru
Original
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Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
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BUCUREȘTI, 16 FEBRUARIE 2022 

 
PLx nr.553/2020 

 
 

RAPORT COMUN 
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 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii 
şi Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, 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, 
transmis cu adresa nr.PLx.553 din 14 septembrie 2020, înregistrat la Comisia pentru industrii şi 
servicii sub nr.4c-3/447 din 14 septembrie 2020. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.796/12.08.2018, avizează favorabil proiectul de ordonanță 
de urgență, cu observaţii şi propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de lege în ședința din 8 
septembrie 2020. 
 Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat proiectul de lege în şedinţa 
din 29 septembrie 2020, şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege în forma adoptată de Senat. 

Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţa 
din 29 septembrie 2020, şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege în forma adoptată de Senat. 
 Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul 
de lege în şedinţa din 12 octombrie 2020 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
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 Ordonanța de urgență care face obiectul proiectului de lege supus dezbaterii reglementează 
corelarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 şi ale Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.81/2019 cu prevederile Orientărilor privind măsurile de ajutor de stat ce pot fi 
acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 
2012 („Orientările ETS”) şi decizia Comisiei Europene nr.C(2020) 3146 final din 8.05.2020. 
Modificările avute în vedere au drept scop asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru 
potenţialii beneficiari ai subvenţiei directe, reglementate prin schemă de ajutor de stat pentru anii 2019 
şi 2020. 
 Potrivit prevederilor art. 62, art.64 și art.131 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, examinarea proiectului de lege a avut loc în 
ședințe separate, cu prezență fizică și online.  
 Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au dezbătut proiectul de lege în ședința 
desfășurată în sistem mixt, din data de 24 iunie 2021. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au dezbătut proiectul de lege în ședința 
desfășurată în sistem mixt, din 15 februarie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate membrii celor două comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 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, în forma adoptată 
de Senat. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați membri ai comisiei conform listei de prezențe. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 alin. (1) și (3) din Constituția României, republicată, și 
ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 
 
                        PREȘEDINTE 

HUȚUCĂ BOGDAN-IULIAN 

 

 
 

         PREȘEDINTE 
        SÁNDOR BENDE 

 
 
                        SECRETAR 
          FIRCZAK IULIUS MARIAN 

 
 

     SECRETAR 
    ӦZMEN OANA MARCIANA  

 
 
 

 
        Șef serviciu – Giorgiana Ene  
      Consilier – Simina Alexandra Mocanu  

 

                  Ovidiu Fulga - consilier parlamentar 
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