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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru 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 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru 

aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci, Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisiei 

pentru mediu și echilibru ecologic care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege 

pentru 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, transmis cu 

adresa nr. P.L.x. 405/2020 din 29 iunie 2020. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.498/26.05.2020, avizează favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 23 iunie 2020. 

Giltery
CONF CU ORIGIAL



2 

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2019, în sensul corelării prevederilor 

acesteia cu Orientările privind măsurile de ajutor de stat ce pot fi acordate în 

contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră după 2012 („Orientările ETSˮ) şi decizia Comisiei Europene nr.C(2020)3146 

final din 08.05.2020. Modificările avute în vedere au drept scop eliminarea sau 

modificarea, după caz, a dispoziţiilor privind anul de referinţă 2018 şi asigurarea 

unui tratament nediscriminatoriu pentru potenţialii beneficiari ai subvenţiei directe 

reglementate prin schema de ajutor de stat.  

 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința online a comisiei din 20 

august 2020. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 
 
 
 
 

 
PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Șef birou, Cristina Neicu 


