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PARLAMENTUL  ROMÂN IEI  

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Afacer i  Europene 

  
Bucureşti, 8 iunie  2016 
Nr.  4 c-19 /  581  
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore  

  
PL-x nr. 207/2016 

 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu asupra proiectului de Lege privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore 
PL-x nr. 207/2016, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât propunerea legislativă 
are ca obiect transpunerea legislației Uniunii. 

 
Guvernul României a avizat favorabil propunerea, sub rezerva adoptării a 21 

amendamente, prezentate în detaliu în punctul de vedere transmis cu numărul 
546/DPSG/24032016, înregistrată cu numărul de intrare la Senatul României 
91/12.04.2016. 
 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat 
propunerea legislativă (L91/2016) în şedinţa din 19 aprilie 2016. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1370 din 29.12.2015, a avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observaţii și propuneri. Consiliul legislativ a menționat 
lipsa tabelului de corespondență cu legislația europeană pe care o transpune, precum 
și caracterul parțial al transpunerii, în contradicție cu afirmația din expunerea de 
motive conform careia transpunerea ar fi realizată integral. 
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 8 iunie 2016. 
 
 În urma analizei, Comisia pentru afaceri europene a constatat că: 

- Propunerea răspunde unei necesități de protecție a mediului bine definite, 
necesare și oportune, prevăzute de Directivele relevante ale Uniunii Europene; 

- Transpunerea legislativă este necesară și oportună; 
- Corespondența cu legislația Uniunii este dificil de verificat în absența tabelului 

de corespondență, având în vedere detaliile tehnice și volumul mare al actului 
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normativ; Guvernul României nu a avut observații de conținut din acest punct 
de vedere, dincolo de amendamentele propuse; 

- Propunerea înființează o autoritate națională, ceea ce în mod evident va atrage 
cheltuieli de la bugetul de stat, fapt ce vine în contradicție cu afirmația din 
expunerea de motive conform căreia propunerea nu va avea impact asupra 
„bugetului consolidat”. 
 
Comisia pentru afaceri europene recomandă ca la analiza pe fond a propunerii 

să se clarifice observațiile sale de mai sus și să se dezbată aspectele tehnice ce țin de 
obiectul legii în ce privește transpunerea Directivelor relevante. Comisia pentru 
afaceri europene recomandă să fie urmate cu scrupulozitate amendamentele propuse 
de Guvern și să fie urmărit modul în care au fost rezolvate observațiile și propunerile 
din avizul Consiliului Legislativ. 

 
Comisia pentru afaceri europene avizează favorabil propunerea legislativă. 

 
  

* 
* * 

 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene, au fost 

prezenţi la dezbateri 13 deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  iniţiativei legislative. 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Ana BIRCHALL 
 

Secretar, 
 
 

Dorel Gheorghe CĂPRAR 
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