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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

București, 30.06.2020 
Nr. 4c-8/564                                                                                      

 
AVIZ  

  asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi a unui sprijin financiar 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate 
prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin 
Programul Operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 ( POAT 2014-2020) şi 

Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020(POIM)  

 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere și 
avizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi a unui sprijin financiar 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate 
prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin 
Programul Operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 ( POAT 2014-2020) şi 
Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020( POIM), trimis cu adresa nr. 
PL-x.384/2020. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
ședința din data de 16 iunie 2020. 
 Conform dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților 
este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a dezbătut proiectul de Lege în ședința online din 
data de 29 iunie 2020. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi a unui sprijin financiar 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru 
perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul Operaţional Asistenţă 
tehnică 2014-2020 ( POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-
2020(POIM). 
 
 
     PREȘEDINTE,                                                  SECRETAR, 

Ion CUPĂ                                                               Petru FARAGO 

 
Consilier parlamentar,  
Alina Alexandriuc 
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