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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

          COMISIA JURIDICĂ, 
   DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                    Bucureşti, 10 februarie 2021 
                     Nr. 4c-13/113/02.02.2021 
                     PLx. 43/2021 

 
 

A V I Z  
referitor la Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare 
cu Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, trimis cu adresa nr. PLx. 43 din 1 februarie 
2021, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/113 din 2 
februarie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu  dispoziţiile 
art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările  
ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit inițiativa 
legislativă, în ședința din 28 decembrie 2020. 

Proiectul de Lege are ca obiect  de reglementare modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005, în sensul introducerii referinţei la concluziile 
privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) din Decizia de punere în aplicare 
(UE) 2017/302, în care Comisia Europeană face referire la „miros” şi nu la „disconfort 
olfactiv” şi recomandă măsurile de monitorizare care se impun, în Capitolele BAT 12, 
13 şi 26, de o manieră obiectivă.  

În şedinţa on-line din data de 10 februarie 2021, potrivit art. 61 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat inițiativa 
legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil 
al Consiliului Economic şi Social, transmis prin adresa cu nr.8081 din 1 septembrie 
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2020 şi avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.959 din 17 
septembrie 2020. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
                      
 
 
 

  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
                                                        
                  Mihai-Alexandru Badea           Cristian-Tudor Băcanu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 


