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AVIZ 
 

asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, în vederea 
transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei 

mediului - PLx 825/2015  
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege pentru 
modificarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale 
Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului - PLx 825/2015. 
 Conform art. 92 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa sa din 18 noiembrie 2015. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1103 din 14.10.2015, a avizat favorabil 
proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 8 decembrie 2015. 
 În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat 
următoarele: 

− Elaborarea proiectului a fost necesară ca urmare a transmiterii de către 
Comisia Europeană a unor scrisori administrative (procedură pre-
infringement) prin care exprima preocuparea  pentru transpunerea prevederilor 
Directivei 2008/99/CE privind protecţia mediului prin dreptul penal şi a 
Directivei 2009/123/CE privind poluarea produsă de nave.   

− Aspectele neconforme sesizate au fost rezolvate de propunere după cum 
urmează: a fost abrogată Legea 101/2011, republicată prin care se prevedeau 
pedepse penale, iar pedepsele respective au fost preluate în cadrul altor acte 
normative relevante, a fost agravat regimul sancţionator al persoanei juridice 
pentru încălcarea normelor privind protecţia mediului prin sporirea 
cuantumului pedepsei penale, inclusiv pentru poluarea cauzată de nave. 

− Pentru analiza corespondenţei propunerii cu norma europeană sunt competente 
comisiile sesizate în fond. 
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 Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost 
prezenţi la dezbateri  21 de deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
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