
 

 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

București,  4.10.2021 

                                                                                   

 

   Către,  

    BIROUL PERMANENT AL 

    CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra, proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995  

trimis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, spre dezbatere pe fond, cu 

adresa nr. PL-x nr. 194/2019 din 28 martie 2019. 

 

 

PREŞEDINTE, 

George-Cătălin STÂNGĂ 
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PARLAMENTUL  ROMANIEI 

CAMERA  DEPUTATILOR 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC                            

București,  04.10.2021 

                                                   Nr.4c-8/411  

R A P O R T     

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
protecţiei mediului nr.137/1995 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre 

dezbatere, pe fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995, transmis 

cu adresa nr. PL-x nr.194/2019  din 27 martie 2019 şi înregistrat la Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic cu nr.4c-8/151 din 28 martie 2019 . 

 Conform prevederilor art.75 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 

ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din 

Constitutia României, republicată. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil 
al Consiliului Legislativ (nr.1130/29.11.2018), avizul negativ al Comisie pentru 

industrii şi servicii (nr. 4c-3/131/2019) precum şi avizul negativ al Comisie 

juridice, de disciplină şi imunitaţi (nr.4c-13/320/2019).  

 Guvernul României, conform punctului de vedere transmis prin adresa cu 

nr. 2289/11.12.2018, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.137/1995, în sensul modificării unor definiţii cuprinse în actul normativ, 

precum şi introducerea unor definiţii noi. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege  

sus-menţionat în şedinţa din data de 28 septembrie 2021. Ședința Comisiei 

pentru mediu şi echilibru ecologic s-a desfășurat atât la sediul Parlamentului pentru 

unii membri ai comisiei, cât și prin mijloace electronice pentru alți membri. La 

lucrările Comisiei au participat 15 deputați din totalul de 17 deputați membri ai 

comisiei. 

 La dezbaterea proiectului de lege  a participat, în calitate de invitat domnul 

Sorin Baciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere transmise 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995 întrucât modificările şi 

completările preconizate prin iniţiativa legislativă urmăresc a se face asupra Legii 

nr. 137/1995, aceasta fiind aborgată în prezent prin art. 105 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

  George-Cătălin STÂNGĂ               Bogdan-Alexandru BOLA 

                     
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Alina Alexandriuc
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