
 

             PARLAMENTUL ROMÂNIEI      
CAMERA DEPUTAŢILOR 

   COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

           Bucureşti, 6.11.2018 
         Nr.   4c-13/904 

 

A V I Z 
asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, 
 de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect 
 de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze 
 cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, în procedură de urgenţă, spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului 
nr.80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de 
introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de 
stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie, trimis cu adresa nr. PL-x 562 din 22 
octombrie 2018, înregistrat sub nr.4c-13/904 din 23 octombrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 
16 octombrie 2018. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 6 noiembrie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul 
permanent. 

Iniţiativa legislativă  face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Nicuşor HALICI 

SECRETAR, 
Aida – Cristina CĂRUCERU 

 
                                                                                                             
Consilier parlamentar, 
Silvia OLARU 
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