PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
Bucureşti, 9 octombrie 2013
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
PL-x 316/2013
AVIZ
asupra proiectului de Lege privind 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

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost
sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege
privind 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, trimis
cu adresa nr. PL x 316 din 30 septembrie 2013 şi înregistrat cu nr. 4c-11/1059
din 1 octombrie 2013.
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) 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
aprobare a ordonanţei de urgenţă în şedinţa din 23 septembrie 2013.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 9 octombrie
2013.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 4 alin.
(1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în
domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările ulterioare, în
vederea completării cadrului legal necesar aplicării directe a Regulamentului
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18
decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea
substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr.
1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei nr. 76/769/CEE a Consiliului şi a
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei,

în contextul îndeplinirii angajamentelor asumate de România faţă de Uniunea
Europeană, derivate din calitatea sa de stat membru.
Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării,
expunerea de motive şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al
Consiliului Legislativ nr. 503 din 7 iunie 2013.
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, proiectul de lege face
parte din categoria legilor ordinare.
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