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                                                                  A V I Z 

asupra propunerii legislative pentru completarea art.4 din Legea nr.85/2003 
 
              În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru completarea art.4 din 
Legea nr.85/2003, trimisă cu adresa nr. PL-x  429 din 4 iunie 2007  şi înregistrată cu 
nr.31/679 din 5 iunie 2007. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă  în 
şedinţa din 30 mai 2007, întrucât nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru adoptarea 
unei legi organice. 
              În conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut propunerea legislativă menţionată mai sus  în şedinţa din 27 august 2007. 

 Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, nr.403 din 26.03.2007, cu observaţii şi 
propuneri, punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr.887/20.04.2007, prin care 
nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative şi punctul de vedere al Ministerului 
Mediului şi Dezvoltării Durabile, trimis cu adresa nr.22008 din 27.08.2007, la solicitarea 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, din care rezultă că nu sunt obiecţii cu privire la 
promovarea acestei iniţiative legislative. 

Aşa cum rezultă şi din adresa Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, iniţiativa 
legislativă se încadrează în acquisul comunitar ce vizează protecţia mediului. Totuşi, este de 
reţinut faptul că, potrivit Directivei 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industria 
extractivă, care are termen de transpunere în legislaţia României până la data de 1 mai 2008, 
„concentraţiile de cianuri şi compuşi de cianuri din iazurile miniere, provenite de la anumite 
industrii extractive, trebuie să fie reduse la cel mai scăzut nivel posibil, utilizând cele mai bune 
tehnici disponibile.” Deşi la nivel european nu este interzisă folosirea cianurilor, ci este 
condiţionată de anumite proceduri, sunt unele ţări membre ale Uniunii Europene, precum 
Cehia, care interzic folosirea cianurilor în minerit. 
               În urma dezbaterilor, la care a participat ca invitat din partea Ministerului Mediului şi 
Dezvoltării Durabile doamna Nicoleta Chiriac, director general, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi (3 abţineri), avizarea  favorabilă a propunerii 
legislative pentru completarea art.4 din Legea nr.85/2003. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă  face parte din 
categoria legilor organice. 
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