
1 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43. Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
                 București, 01.03.2022 

                   Nr.4c-3/66/2022 
       

 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri pentru protecţia 

mediului 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 
sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege privind 
adoptarea unor măsuri pentru protecţia mediului, transmis cu adresa nr. P.L.x. 
24/2022 din 07.02.2022. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.892/28.10.2021, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 7137 din 12.10.2021, a avizat 
favorabil prezentul act normativ. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005. Potrivit expunerii de motive, 
iniţiativa instituie obligaţia operatorilor economici care furnizează servicii de 
vidanjare de a de dota cu sisteme de urmărire satelitară de tip GPS, astfel încât 
autoritatea de mediu competentă să poată realiza în timp real trasabilitatea 
deplasării şi deversării apelor uzate. Operatorii economici care prestează servicii de 
vidanjare se vor conforma noii obligaţii, cu ocazia autorizării/reautorizării de 
mediu. De asemenea, operatorii vor fi obligaţi să păstreze pentru minimum 6 luni 
istoricul datelor privind manipularea apelor uzate şi deversate prin vidanjare. 
Totodată, iniţiativa vizează completarea art.22 din Legea nr.10/1995, în sensul ca, 
în localităţile unde nu există încă reţele de canalizare, recepţia finală la terminarea 
lucrărilor de construire să se poată realiza şi în baza unui contract de prestări 
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servicii, valabil minimum 12 luni, încheiat de proprietarul construcţiei cu o 
societate autorizată pentru servicii de vidanjare a apelor uzate. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 
cu majoritate de voturi, în ședința din data de 01.03.2022, avizarea negativă a 
proiectului de lege. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 


