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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic

Nr. 4c-8/528/2020

Comisia pentru industrii si
servicii

Nr.4c-3/272/2020

Bucureşti, 27.07.2020

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.66/2020 privind modificarea şi completarea art.1 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă

instituite prin Decretul nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în

contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2, trimis Comisiei pentru mediu şi

echilibru ecologic și Comisia pentru industrii şi servicii pentru examinare pe fond, cu adresa nr.PL-

x.349 din data de 10 iunie 2020.

VICEPREŞEDINTE, PREŞEDINTE

Lucian-Eduard SIMION Iulian IANCU
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RAPORT COMUN

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.66/2020
privind modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2020

pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020, a condițiilor
de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia

SARS-CoV-2

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre
dezbatere în fond în procedură de urgență, cu proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgență a Guvernului nr.66/2020 privind modificarea şi completarea art.1 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgența instituite prin Decretul
nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice
generate de pandemia SARS-CoV-2, trimis cu adresa nr. PLx.349 din data de 10 iunie 2020.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de Lege, în ședința din 3 iunie
2020.

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.450/11.05.2020, avizează favorabil proiectul de ordonanță de
urgență, cu observații şi propuneri.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr.195/2020, a
condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de
pandemia SARS-CoV-2.

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 menţionat, în şedinţe separate.
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Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința online din
20 iulie 2020. La lucrările comisiei au fost prezenți 16 deputați din totalul de 22 deputați membri ai
comisiei.

Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în ședința
online din data de 27 iulie 2020. Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au fost prezenți
la ședința conform listei de prezență.

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au
hotărât, cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de
Lege, în forma adoptata de Senat.

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, şi ale art. 91 alin.
(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră
decizională.

În raport de obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare.

VICEPREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Lucian-Eduard SIMION Iulian IANCU

SECRETAR, SECRETAR,
Petru FARAGO Adnagi Slavoliub

Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga



4


	Bucureşti, 27.07.2020                             
	BIROUL PERMANENT  AL 
	CAMEREI DEPUTAŢILOR
	Bucureşti,27.07.2020                              

