
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                        

Bucureşti  22 septembrie 2009         
Pl - x  405/2009                      

 
AVIZ 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.19 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 

 
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 modificarea art.19 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, 
trimisă cu adresa nr. Pl x 405 din  9 septembrie 2009 şi înregistrată cu nr. 31/785 din  9 
septembrie 2009. 

Conform dispoziţiilor 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.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea  legislativă la 
data de 7 septembrie 2009. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 22 septembrie 2009. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 19 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul promovării prin lege, la propunerea autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului, şi nu prin hotărâre a Guvernului, a acordului de mediu sau a deciziei 
de respingere a solicitării şi a autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu solicitate pentru 
proiectele/activităţile miniere care utilizează substanţe periculoase în procesul de 
prelucrare şi concentrare, pentru capacităţi de producţie mai mari de 5 milioane tone/an 
sau dacă suprafaţa pe care se desfăşoară activitatea este mai mare de 1000 ha, având în 
vedere impactul semnificativ asupra mediului a acestor activităţi. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ 
nr.331/14.04..2009 şi punctul de vedere al Guvernului transmis prin adresa nr. 
1166/07.05.2009 care nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative.  

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

 
                               PREŞEDINTE,                        SECRETAR, 
                                   Daniel BUDA              Gabriel ANDRONACHE 
Consilier, Paul Şerban 
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