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   Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2021 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor 
de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat 
acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune 
necompetitive în perioada 2019-2024, precum şi pentru 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 

    În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgență,  cu Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea 
unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul 
operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat 
pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-
2024, precum şi pentru 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, cu adresa 
PLx 385, înregistrat cu nr. 4c-13/738 din data de 28 septembrie 2021. 

   Senatul,  în calitate  de primă  Cameră  sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă 
în şedinţa din  20 septembrie  2021. 

    Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
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   Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în 
şedinţa din 16 noiembrie 2021. 
   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive și  avizul favorabil al Consiliului Legislativ.    
   În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
propunerii legislative. 
   Propunerea legislativă  face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 
             Mihai Alexandru Badea                       Ladanyi Laszlo-Zsolt 
 
 
 
 
Consilier  parlamentar, 
Andrada Armencea 
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