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A V I Z  
asupra propunerii legislative pentru completarea art.4 din Legea nr. 

85/2003 (PLx 429/2007) 
 
 
 Cu adresa nr. 23/120 din 15 aprilie 2008, Comisia pentru industrii şi 

servicii a solicitat punctul de vedere al Comisiei pentru sănătate şi familie 

asupra amendamentelor din raportul acesteia privind propunerea legislativă 

pentru completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003 (PLx 429/2007). 

 Procedura de obţinere a metalelor preţioase prin utilizarea cianurilor 

reprezintă un factor ridicat de risc pentru sănătatea populaţiei  şi a calităţii 

mediului natural. 

 În acest sens, se impune introducerea, printr-o lege distinctă, a unor 

măsuri preventive stricte în conformitate cu prevederile Directivei nr. 

2006/21/EU. 

 În urma examinării, în şedinţa din 22 aprilie 2008, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri, avizarea 

favorabilă a amendamentelor din raportul comisiei privind propunerea 

legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003 (PLx 429/2007). 



 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

COMPLETARE 
la avizul nr. 181/22 aprilie 2008 

asupra propunerii legislative pentru completarea art. 4 din Legea nr. 
85/2003 (PLx 429/2007) 

 
 
 
 Având în vedere procesul verbal al Comisiei pentru sănătate şi familie 

nr. 28/174/22 aprilie 2008 completăm avizul anterior  subliniind faptul că 

prezentul aviz se referă punctual, privind amendamentele suferite de proiect, 

la avizul favorabil asupra amendamentului care face obiectul punctului 

de vedere al Guvernului, conform căruia se acordă operatorilor 

economici un termen de cinci ani pentru adaptarea tehnologiilor de 

prelucrare la noile cerinţe legislative, fără a prejudicia angajamentele 

României prevăzute la capitolul de mediu al Tratatului de aderare al 

României, ratificat prin Legea nr. 157/2005. 

 Celelalte amendamente din raportul Comisiei pentru industrii şi 

servicii  nu se avizează favorabil întrucât, în continuare, lasă posibilitatea 

utilizării cianurilor în procesul de extracţie a metalelor preţioase. 

În consecinţă, avizăm favorabil propunerea legislativă pentru 

completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003 (PLx 429/2007) în forma 

iniţiatorilor şi cu amendamentul care face obiectul punctului de vedere 

al Guvernului. 

Celelalte amendamente ale Comisiei pentru industrii şi servicii 

schimbă radical conţinutul legii ceea ce contravine Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 421 din 9 mai 2007publicată în Monitorul Oficial al 



României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007 care stipulează că nu se poate 

proceda în acest fel cu modificarea integrală a unei Legi de către una dintre 

Camere, Parlamentul fiind bicameral. 

Subliniem, de asemenea, că s-ar impune elaborarea  unei legi distincte 

în conformitate cu prevederile Directivei nr. 2006/21/EU. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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