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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
349/2007, privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice – PLx. 316/2013 
                              

 
În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (3) din Constituţia României, coroborat cu  
art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare 
şi art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru afaceri europene a 
fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea 
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007, privind reorganizarea cadrului instituţional în 
domeniul managementului substanţelor chimice – PLx. 316/2013. 
 
Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  
 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, cu 
modificări, în şedinţa din 23 septembrie 2013. Modificarea constă în introducerea la 
lit. e1), a Inspecţiei Muncii, ca autoritate pentru controlul aplicării legislaţiei de 
implementare a prevederilor Regulamentului REACH, în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă. 
 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 503 din 7 iunie 2013, a avizat favorabil proiectul 
de Lege.  
 
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  8 octombrie 2013. 
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Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare, completarea 
cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul 
REACH, prin desemnarea Ministerului Apărării Naţionale ca autoritate competentă 
pentru aplicarea prevederilor articolului menţionat şi pentru reglementarea procedurii 
la nivel naţional. 
 
Din totalul de 26 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la 
dezbateri 16 deputaţi. 
 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate  de 
voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative, în forma adoptată de Senat. 
 
 
 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 

 
Relu FENECHIU               Ana BIRCHALL 
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