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AVIZ 
asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost 
sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic, care este sesizată în fond, cu proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile 
industriale, transmis cu adresa nr. P.L.x.95/2018 din 12 martie 2018, înregistrat sub nr.4c-3/121 din 
13 martie 2017. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1100/14.12.2017, avizează favorabil proiectul de lege. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în şedinţa din 
5 martie 2018. 
 Prezentul proiect de lege are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind 
emisiile industriale, în vederea corectării unor referințe juridice și a completării unor norme care au 
fost evidențiate în rezultatele evaluării realizate de Comisia Europeană, ca urmare a procesului de 
verificare a calității transpunerii IED în România și în statele membre ale Uniunii Europene, în scopul 
evitării declanșării acțiunii de constatarea neîndeplinirii obligațiilor ce revin statelor membre. 
 Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din 27 martie 2018. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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