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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 06.05.2021 
Nr.4c-8/204 

 
 
 
 
   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 şi echilibru ecologic cu adresa nr. PLx. 636 din 2 decembrie 2019, 

înregistrat cu nr.4c-8/841/03 decembrie 2019. 

 
 
  
 
 

PREŞEDINTE, 

George - Cătălin STÂNGĂ    
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

  Bucureşti, 06.05.2021 
Nr.4c-8/204 

 
                                                                                                                          

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.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului 

nr.137/1995, trimis cu adresa nr. PLx. 636 din 2 decembrie 2019, înregistrat cu 

nr.4c-8/841/03 decembrie 2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cu trei noi 

puncte a Listei principalilor poluanţi din anexa nr.6 la Legea apelor nr.107/1996, 

intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii de motive, asigurarea condiţiilor de 

sănătate şi a mediului sănătos, în deplin acord cu noutăţile din cercetarea ştiinţifică. 

Senatul, în calitate de Primă Cameră Sesizată, a adoptat proiectul de lege 

ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-

a din Constituția României republicată în data de 2 septembrie 2019. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ (nr.829/25.09.2019), avizul favorabil al Consiliului Economic și 

Social (nr.4914/24.09.2019), avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-6/771/03.12.2019); avizul 

favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.4c-10/365/18.12.2019); avizul 
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negativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice (nr.4c-5/69/19.02.2020), precum și punctul de vedere negativ al 

Guvernului (nr.2280/03.04.2020). 

În conformitate cu prevederile art.61 și 129 alin.(1)  din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege sus-menţionat în 

şedinţa din data de 05 mai 2021, desfășurată atât la sediul Parlamentului pentru 

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

La lucrările Comisiei au participat 16 deputați din totalul de 17 deputați 

membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat în calitate de invitat, conform prevederilor art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, domnul Vasile Panaite, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (1 vot împotrivă), să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Protecţiei 

Mediului nr.137/1995, cu amendamente respinse prezentate în Anexa care face 

parte integrantă din prezentul raport, întrucât proiectul de Lege se referă la 

modificarea și completarea unui act normativ abrogat în anul 2006. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 

alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.91 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

                                                                                                           
Consilier parlamentar, 
 Andreea Negulescu 
 

PREŞEDINTE, 

George - Cătălin STÂNGĂ  

                          SECRETAR, 

         Bogdan - Alexandru  BOLA                                                                                                                      
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ANEXA nr.1   

AMENDAMENTE RESPINSE  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au respins următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

 
Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
 

 
Cameră Decizională 

 
 
 
1. 

 
 

Lege  
pentru modificarea și completarea Legii 

Protecției Mediului nr. 137/1995 

 
 

Lege 
pentru completarea anexei nr. 6 la Legea 

Apelor nr.107/1996 
 

 
Autor: 
Deputat USR Nicolae Daniel Popescu 
Deputat USR Dan Rădulescu 
Deputat USR Cornel Zainea  

 
 
 

Camera Deputaților 

 
 
 
 
 
 
2. 

Articol unic. - Articolul 2 din Legea 
Protecției Mediului nr. 137/1995, 
modificată și completată de  Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 195/2005, 
aprobată prin Legea 265/2006 și de 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
164/2008 aprobată prin Legea 226/2013 
se modifică și se completează după cum 
urmează: 

Anexa nr. 6 introdusă prin Legea 310/2004 
începând cu 29.08.2004 forma pentru Lista 
principalilor poluanți din anexa nr. 6 

 Articol unic. - În anexa nr. 6 la Legea 
apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 8 
octombrie 1996, cu modificările și 
completările ulterioare, după punctul 12, se 
introduc trei noi puncte, pct. 13-15, cu 
următorul cuprins: 
 
 

13. Acid Cianhidric (HCN) 
   

14. Hidrogen sulfurat (H2S) 

 
 

Camera Deputaților 
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introdusă prin Legea 310/2004 începând cu 
29.08.2004 în Legea apelor nr. 107/ 1996 
cu modificările și completările ei ulterioare 
până la data de 8 octombrie 2018. 

Lista principalilor poluanți din anexa nr. 6 
introdusă prin Legea 310/2004 începând cu 
29.08.2004 devine: 

Anexa nr. 6R Lista principalilor poluanți 

1. Compuși organohalogenați și substanțe 
care pot forma astfel de compuși în mediu 
acvatic 

2. Compuși organofosforici 

3. Compuși organostanici 

4. Substanțe și preparate, sau produși de 
degradare ai acestora, care s-a dovedit că 
au proprietăți cancerigene sau mutagene 
sau proprietăți care pot afecta 
steroidogenic tiroida, reproducția sau alte 
funcții endocrine în sau prin mediu acvatic 

5. Hidrocarburi persistente și substanțe 
toxice organice persistente sau care se pot 
bioacumula 

6. Cianuri 

7. Metale și compușii lor 

8. Arsenic și compușii lor 

   

15. Butadienă (C4H6) 

 
 
 
 
Autor: 
Deputat USR Nicolae Daniel Popescu 
Deputat USR Dan Rădulescu 
Deputat USR Cornel Zainea  
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9. Biocide și produse de protecția plantelor 

10. Materii în suspensie 

11. Substanțe care contribuie la eutroficare 
(în particular nitrați și fosfați) 

12. Substanțe care au o influență 
nefavorabilă asupra bilanțului de oxigen (și 
care poate fi măsurat folosind parametri ca 
CBO(5), CCO, etc.) 

13. Acid cianhidric (HCN) 

14. Hidrogen Sulfurat (H2S) 
15. Butadienă (C4H6) 
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