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BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru 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, trimisă Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. Plx.411 din 19 mai 

2015. 

            În raport cu  obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 
 

                  PREŞEDINTE,                                                   PREŞEDINTE, 
 

      Carmen Ileana MOLDOVAN                                       Viorel ŞTEFAN 
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RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru 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 conformitate cu prevederile art.95 şi art. 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond, 
în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 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 cu adresa nr. Plx.411 din 19 mai 2015 şi 
înregistrat la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic cu nr. 4c-27/120 din 
19 mai 2015, respectiv la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu nr.4c-
2/500 din 18 mai 2015.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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, în sensul repartizării, pentru anul 2015, 
a unor sume obţinute din vânzarea la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze 
cu efect de seră. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu unele 
observaţii şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 435 din 30 aprilie 2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege  în şedinţa din 12 mai 2015. 
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În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor,republicat, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de Lege, 
sus menţionat, în şedinţe separate, în data de 9 iunie 2015. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost prezenţi 30 
deputaţi, din totalul de 34 membri ai acesteia. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au fost prezenţi 
10 deputaţi, din totalul de 21 membri ai acesteia. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, conform prevederilor 
art.55 şi art.56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 
Dragoş Titea, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, doamna 
Pop Carmen, şef serviciu în cadrul Ministerului Transporturilor, domnul 
Constantinescu Ion, şef serviciu în cadrul S.C. Metrorex S.A. şi domnul Attila 
Gyorgy, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.435/30.04.2015); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură (nr.4c-

26/101/2015); 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-

11/700/2015). 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate,  membrii 

comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 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.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de Lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

 
PREŞEDINTE, 

                           
 Carmen Ileana MOLDOVAN 

PREŞEDINTE 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

SECRETAR, 
 

Vasile Daniel SUCIU 

SECRETAR, 
 

Donţu Mihai-Aurel 
                                                

Consilier parlamentar, Consilier parlamentar, 
Alina Alexandriuc Daniel Măracineanu 
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