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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind cadrul 
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  

PLx. 393/2013 
  

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a 
fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 
pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
115/2011 privind cadrul 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, PLx nr. 
393/2013, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege 
stabileşte modul de organizare a cadrului instituţional prevăzut de Regulamentul 
Uniunii Europene nr. 1031/2010 al Comisiei Europene privind calendarul, 
administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră în temeiul Directivei 2003/87/CE  a Parlamentului European şi a Consiliului de 
stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în 
cadrul Comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, rezerva de 
certificate alocată pentru proiectele de implementare în comun ce nu a fost utilizată 
până la 31 decembrie 2012 urmează să fie valorificat de România, prin vânzare iar 
fondurile astfel rezultate vor fi utilizate pentru proiectele prevăzute de HG 2004/2013, 
art. III de către Administraţia Fondului pentru Mediu. Proiectul mai instituie şi o 
obligaţie de raportare financiară şi în ce priveşte reducerea cantităţii de gaze cu efect 
de seră ca urmare a proiectelor implementate, pentru ministerele beneficiare. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 619 din 27.06.2013, a avizat favorabil 
proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 6 noiembrie 2013. 

 Comisia pentru afaceri europene nu are obiecţiuni asupra propunerii şi ia act 
de faptul că mecanismele administrative şi obligaţiile stabilite sunt în conformitate cu 
directivele Uniunii Europene.  
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 Din totalul de 26 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost 
prezenţi la dezbateri 14 deputaţi. 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, în 
unanimitate, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 

 

 

 

 

 
     Preşedinte,       Secretar, 

 
 Relu FENECHIU              Daniel Cătălin ZAMFIR 
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