
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                           

Bucureşti,  16 noiembrie 2010       
Pl-x  645/2010                      

 
AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea părţii introductive a alin.(5) 
al art.48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea 

deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislative pentru modificarea părţii 
introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 
privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor 
modificate genetic, trimisă cu adresa Pl-x 645 din 9 noiembrie 2010 şi înregistrată cu nr. 
31/1006 din 12 noiembrie 2010. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 26 octombrie 2010. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.48 alin. (5) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43⁄2007 privind introducerea deliberată în 
mediu a organismelor modificate genetic, în sensul nominalizării exprese a autorităţii 
competente care asigură gestionarea registrelor prevăzute în acest act normativ. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut iniţiativa legislativă  în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive şi avizul negativ al Consiliului Legislativ, nr.613 din 18.05.2010.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative, întrucât din dispoziţiile 
actuale reiese clar faptul că  Agenţia Naţională de Protecţia Mediului este desemnată ca 
autoritate competentă în ceea ce priveşte realizarea şi gestionarea registrelor privind 
locaţiile pentru introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor 
modificate genetic, propunerea legislativă rămânând astfel fără obiect. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor ordinare. 
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