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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 12 aprilie 2022 
Nr. 4c-7/18 

PL-x 43/2021 
 

 
 Către, 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură,  
industrie alimentară şi servicii specifice 
Domnului președinte, Florin-Ionuţ BARBU 
 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 
Domnului președinte, George-Cătălin STÂNGĂ 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra proiectului de Lege  

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 

mediului, trimis spre dezbatere în fond Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice și Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, cu adresa                    

nr. PL-x 43 din 1 februarie 2021. 

 

 

PREŞEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 12 aprilie 2022 
Nr. 4c-7/18 

PL-x 43/2021 
 

RAPORT PRELIMINAR 
asupra 

proiectului de Lege  pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului 

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

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

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

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere în fond cu proiectul 

de Lege  pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 

mediului, trimis cu adresa nr. PL-x 43 din 1 februarie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-7/18  din 4 

februarie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

data de 28  decembrie 2020,  ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) 

teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ inițiativa legislativă, conform avizului nr. 959 din 

17 septembrie 2020. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului 

nr. 8081 din 1 septembrie 2020. 
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Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege, conform punctului de vedere 

nr.800/DPSG din data de 23 februarie 2021. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat negativ proiectul de lege, conform 

avizului nr. 4c-13/113 din 10 februarie 2021. 

Comisia pentru industrii și servicii a avizat negativ proiectul de lege, conform avizului 

nr. 4c-3/64 din 28 septembrie 2021. 

 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 conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege și documentele aferente în 

ședința din 12 aprilie 2022. 

La lucrările Comisiei deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

La dezbaterile care au avut loc a participat în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, domnul Bogdan Bălănișcu – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  respingerea  

proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 

privind protecţia mediului. 

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

ordinare. 

 

PREŞEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

 

 

 

Sef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 


