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Camera Deputaţilor
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Bucureşti, 09.06.2020

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanței de urgenţã a Guvernului nr. 87/2019 privind prorogarea

termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanță Guvernului nr. 40/2006 pentru

aprobarea şi finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu şi

gospodărire a apelor, trimis Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisiei

pentru buget, finanțe şi bănci pentru examinare pe fond, cu adresa nr.PL-x80 din

2 martie 2020.

PREȘEDINTE, PREȘEDINTE

Ion CUPĂ Sorin LAZĂR
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RAPORT COMUN

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgenţã
a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6
din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanțarea
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

În conformitate cu prevederile art.94 si art.115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din
Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
transmis cu adresa nr. PLx.80 din 2 martie 2020 şi înregistrat cu nr.4c-8/121
din 3 martie 2020 respectiv cu nr.4c-2/146 din 3 martie la Comisia pentru buget,
finanțe şi bănci.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de
Lege în forma inițială, în condițiile art. 115 alin.(5) teza a III-a din Constituția
României, republicată.

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.615/30.12.2019, avizează favorabil
proiectul de lege.

Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului, prin
avizul nr.4c-7/91/2020, a avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului
prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006, în sensul prelungirii, până
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la data de 31 decembrie 2021, a perioadei de realizare a programelor multianuale
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, în vederea îndeplinirii obligațiilor
României în sectorul de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 61 și ale art.63 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul
de Lege, sus menționat, în ședințe separate.

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de
lege în ședința online din 5 mai 2020. La lucrările online ale Comisiei și-au
înregistrat prezența un număr de 27 deputați din totalul de 27 de membri.

Membrii Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic au examinat proiectul
de lege în ședința online din data de 26 mai 2020. La lucrările online ale Comisiei
și-au înregistrat prezența un număr de 14 deputați din totalul de 16 de membri.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate membrii
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei
Deputaților adoptarea proiectului de lege Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgenţã a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea
termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006
pentru aprobarea şi finanțarea programelor multianuale prioritare de
mediu şi gospodărire a apelor.

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituția României,
republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este
Cameră Decizională.

Prin obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.

PREȘEDINTE, PRESEDINTE,
Ion CUPĂ Sorin LAZĂR

SECRETAR, SECRETAR
Petru FARAGO Marilen - Gabriel PIRTEA

Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc Şef serviciu, Giorgiana Ene
Consilier, Simina Alexandra Mocanu
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