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                                                                          Bucureşti, 8.12.2022 

                                                                               Nr.4c-8/677 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.140/2022 privind licenţa industrială unică 

În conformitate cu prevederile art. 95 si art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.140/2022 

privind licenţa industrială unică, trimis cu adresa nr. PL-x 715/2022 din 16 

noiembrie 2022 și înregistrat cu nr.4c-8/647/21 noiembrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic 

general, instituţional şi de reglementare în vederea obţinerii unei licenţe industriale 

unice, precum şi pentru simplificarea sau realizarea, după caz, a procedurilor de 

emitere a licenţelor, autorizaţiilor, acordurilor, avizelor, permiselor necesare în 

vederea desfăşurării unei activităţi industriale aferente obiectului de activitate. 

Proiectul vizează, printre altele, facilitarea schimbului de date între sistemele 

informatice şi creşterea transparenţei utilizării datelor de către instituţiile şi 

autorităţile publice implicate, modificarea sau renunţarea la procedurile care 

împiedică ritmul de dezvoltare a noilor investiţii, prin oferirea unui cadru legal, 

predictibil pentru solicitanţii şi titularii de licenţe industriale unice. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  

cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României în sedința din 

data de 14.11.2022. 
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Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 6 decembrie 2022. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(3 

abțineri), avizarea favorabilă proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.140/2022 privind licenţa industrială unică, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative. 

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

categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 

 

 

PREȘEDINTE 
George-Cătălin STÂNGĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consilier parlamentar,  
Alina Alexandriuc 
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