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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 06.10.2005
              Nr.23/160/2005

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000

privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice

periculoase, transmis cu adresa nr.P.L. X 395 din 28 septembrie 2005,

înregistrată la comisie sub nr.23/160 din 29 septembrie 2005, transmis pentru

dezbatere în procedură de urgenţă.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi

ale art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

industrii
Original
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RAPORT
asupra  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi
ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost
sesizată, în procedură de urgenţă, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul
de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi
preparatelor chimice periculoase, transmis cu adresa nr.P.L. X 395 din 28
septembrie 2005, înregistrată la comisie sub nr.23/160 din 29 septembrie 2005.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi
ale art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Proiectul de lege a fost dezbătut şi adoptat de Senat în calitate de
primă Cameră sesizată, în şedinţa din 22 septembrie 2005, cu respectarea
prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul
nr.714 din 15 iunie 2005.

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr.26/389 din 29
septembrie 2005.

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de
lege cu avizul nr.437 din 30 septembrie 2005.

Proiectul de lege contribuie la îmbunătăţirea legislaţiei naţionale în
domeniul substanţelor şi preparatelor periculoase prin armonizarea legislaţiei
naţionale cu cerinţele europene în materie – Directiva 67/548/CEE privind
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor periculoase – în acord cu
obligaţiile asumate de România în perioada de pre-aderare la Uniunea Europeană.



2

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa din 6 octombrie 2005.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi în conformitate cu
prevederile art.52 alin.(2), din partea Ministerului Economiei şi Comerţului:
doamna Elena Popescu – consilier, din partea Ministerului Mediului şi
Gospodăririi  Apelor: – domnul Mihail Vornicov – secretar general şi doamna
Elena Dumitru – director şi din partea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi
Preparate Chimice Periculoase: domnul Corneliu Munteanu – director general.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma
adoptată de Senat.

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

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi
ale art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

                       PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,

                     Dan Ioan Popescu                                  Aurelia Vasile

Expert,
Isabela Robe
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