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A V I Z 
asupra propunerii legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 
 

    În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului a fost se sizată, pentru dezbatere şi avizare, în 

procedură obișnuită, prin adresa nr. PLx 121/2020 din 14 aprilie 2020, cu propunerea legislativă pentru 

organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 

pentru administraţie publică și amenajarea teritoriul ui au examinat propunerea legislativă sus menţionată 

în şedinţa  online din data de 5 mai 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea  

negativă a propunerii legislative. 

 
 

PREŞEDINTE SECRETAR 

ANGELICA FADOR SIMONA BUCURA - OPRESCU 
 
 
 
 
Intocmit: 
Consilier parlamentar Beatrice Meianu 
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