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A V I Z 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.81/2019 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, precum şi pentru 

instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din 

sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a 

transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice 

  

În conformitate cu prevederile art.94 și 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, prin adresa nr.PLx. -

76/2020 din data de 02 martie 2020, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.81/2019 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, precum şi pentru instituirea unei 

scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele 

expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu 

efect de seră în preţul energiei electrice. 

           Avizul comisiei va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisiei pentru mediu și echilibru 

ecologic, care au fost sesizate în fond. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege mai sus 

menţionat în şedinţa online din 02 aprilie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

În raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de lege se încadrează în categoria 

legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

Marius Bodea 
 

 

 

Consilier parlamentar, Ruxandra Dragne 
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