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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ȘI ECHILIBRU ECOLOGIC 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

 

 

București, 27.02.2023 

PLx. 535/2022 

 

 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, 

transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru mediu și 

echilibru ecologic, cu adresa nr. PLx 535/2022. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

  

 

 

 
            VICEPREŞEDINTE,                                                                          PREŞEDINTE, 

      Alina-Elena TĂNĂSESCU                                                          George-Cătălin STÂNGĂ 

 

 

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=272&cam=2&leg=2020
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ȘI ECHILIBRU ECOLOGIC  
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

 

 

București, 27.02.2023 

PLx. 535/2022 

 
 

R A P O R T   C O M U N 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.278/2013 privind emisiile industriale 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și 

imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere 

în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 

privind emisiile industriale, transmis cu adresa nr. PLx 535/2022. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 705/2022, a avizat favorabil proiectul de 

lege, cu observații și propuneri. 

Consiliul Economic și Social a transmis avizul favorabil nr. 2956/2022. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din data de 21 septembrie 2022. 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, 

în ședința din 11.10.2022, a avizat favorabil proiectul de lege. 

 Comisia pentru industrii și servicii, în ședința din 15.11.2022, a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.278/2013, în sensul majorării limitelor amenzilor contravenţionale, precum 
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şi al stabilirii unor fapte drept infracţiuni. 

  În conformitate cu prevederile art. 62, art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 

comisiilor sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedințe separate: 

- Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a examinat proiectul de lege în 

ședința din 14 februarie 2023; 

- Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în 

ședința din data de 27 februarie 2023.   

 La lucrările comisiilor, deputații au participat conform listelor de prezență. 

 În conformitate cu dispozițiile art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul dezbaterilor a 

participat domnul Bogdan Radu Balanișcu, Secretar de stat în cadrul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor 

două comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată 

de Senat. 

  Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

          VICEPREŞEDINTE,                                                                          PREŞEDINTE,  

      Alina-Elena TĂNĂSESCU                                                          George-Cătălin STÂNGĂ 

 

 

 

                    SECRETAR,                                                                                 SECRETAR, 

Ladányi László Zsolt                                                                      Ervin Molnar 

 

                   

                                                                                             

              Alina Grigorescu                                                                         Andreea Negulescu 
          Consilier parlamentar                                                                Consilier parlamentar                     

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=272&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020
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