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A V I Z 

 
asupra Proiectului de Lege aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.85/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 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 subsectoarele 
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;i115 alin (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea 
teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură de urgență , 
prin adresa nr. PLx.405 din 29 iunie 2020 cu Proiectul de Lege aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2020 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă 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 subsectoarele expuse unui 
risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu 
efect de seră în preţul energiei electrice.  

 
Bucureşti , 

 
12.10.2020 
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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului au 
examinat proiectul  de lege sus menţionat în şedinţa on-line din 12 octombrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru administraţie 
publică și amenajarea teritoriului  au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

 
 
        PREŞEDINTE                                             SECRETAR 

      Angelica FĂDOR                                                 Constantin Șovăială 

 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 
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