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AVIZ 
 

asupra proiectului de lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanţe periculoase – PLx. 761/2015  

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în 
care sunt implicate substanţe periculoase – PLx. 761/2015.  
 Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege se referă la Directiva 
2012/18/UE Uniunii Europene. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa sa din 28 
octombrie 2015. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1080 din 09.10.2015, a avizat favorabil proiectul de Lege, cu 
observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut 
proiectul de lege  în şedinţa din   noiembrie  2015. 
 În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat următoarele: 

− Se recomandă respectarea cu stricteţe a indicaţiilor de tehnică legislativă expuse de Consiliul 
Legislativ şi a tuturor normelor de tehnică legislativă în general,  deoarece - având în vedere 
întinderea pericolului ce face obiectul legii, orice element de confuzie din text poate avea 
consecinţe grave. 

− Proiectul de lege cuprinde prevederi de natură administrativă, spre exemplu   "în trei exemplare şi 
în format electronic", din secţiunea a 6-a a propunerii, a căror detaliere s-ar regăsi mai curând în 
norme de nivel inferior legii. În plus, o astfel de abordare poate împiedica perfecţionarea 
ulterioară a prevederilor legii, deoarece nu se pot aduce modificări la lege printr-un act de nivel 
inferior. Spre exemplu, în cazul citat s-ar putea dovedi necesară furnizarea de date de amplasare în 
coordonate geografice/GIS, conform directivei europene INSPIRE (2007/2/CE), dar instituirea 
acestei obligaţii s-ar putea face numai prin amendarea legii în speţă, ceea ce ar genera întârzieri 
majore. Se recomandă analiza textului şi eventual revizuirea din acest punct de vedere. 

− Cu titlu de contribuţie la dezbatere, se precizează că textul propunerii trebuie să corespundă 
exigenţelor de precizie necesare din punct de vedere al stabilirii clare a drepturilor şi obligaţiilor, 
fiind necesară revizuirea din punct de vedere al clarităţii. Spre exemplu: 

o La secţiunea 6, art. 7 c) se indică o persoană fizică ("numele şi funcţia"), în timp ce art. 7 
a) la care face trimitere se referă la o persoană juridică ("numele şi denumirea comercială a 
operatorului"), ceea ce generează confuzie deoarece prin definiţie o persoană fizică nu 
poate fi aceeaşi cu o persoană juridică. 
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o Sintagma "atât în condiţii normale cât şi în condiţii anormale" este confuză, deoarece ar 
trebui citită în antiteză cu sintagma alternativă ca logică "în orice situaţie".  

o La unele articole este utilizată sintagma "în colaborare cu" (art.15). Aceasta exprimare lasă 
loc de interpretare în ce priveşte drepturile şi obligaţiile instituţiilor colaboratoare.  

− Textul propunerii cuprinde articole preluate tale-quale după cele ale directivei 2012/18/UE. 
Directivele nu sunt însă destinate aplicării directe, ci orientării statelor membre şi, ca urmare, 
trebuie să fie suficient de flexibile pentru a permite adaptarea la situaţiile diverse din dreptul 
naţional al statelor membre. În consecinţă, transpunerea directivei nu se poate realiza 
corespunzător prin doar copierea textului. Cu titlu de exemplu, se redau în continuare câteva din 
confuziile generate de acest procedeu cu recomandări de acţiune în vederea îndreptării: 

o Apar categorii juridice noi în text, fără corespondent în normele existente, cum ar fi "arii 
naturale deosebit de vulnerabile" sau "de interes natural deosebit", formulări ce lasă 
excesiv de mult loc de interpretare. In speţă, ar fi deosebit de dificil să se precizeze prin ce 
se deosebeşte o arie naturală "deosebit de vulnerabilă" de una nevulnerabilă sau doar 
vulnerabilă. Dacă există o normă de definiţie pentru asemenea cazuri, ar fi recomandabil 
să se citeze, iar dacă nu există, aceste sintagme trebuie definite în lege. În oricare dintre 
aceste situaţii ar trebui făcută trimitere la actul normativ prin care sunt instituite aceste arii 
naturale, se presupune protejate - cel mai probabil fiind vorba despre reţeaua europeană 
Natura 2000 şi arii naturale protejate, al căror regim este stabilit prin Legea 49/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

o Referirea la politicile de amenajarea teritoriului şi de urbanism din art. 13 în ce priveşte 
amplasamentele ce fac obiectul propunerii, are un caracter general, ceea ce impietează 
asupra forţei sale obligatorii. Pentru precizie, s-ar putea face trimitere explicită la 
documentele strategice şi de planificare prevăzute de Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Comisia pentru afaceri europene atrage atenţia că metoda copierii

 

 textului directivei în 
textul normei de drept intern prezintă riscuri notabile în ce priveşte atingerea obiectivelor 
prevăzute de directivă, aceasta nefiind destinată aplicării directe, ci transpunerii în dreptul intern.  

 Comisia pentru afaceri europene avizează favorabil proiectul de lege, sub aspectul conformităţii 
cu obiectivele legislaţiei Uniunii Europene în speţă, cu recomandarea de a fi avute în vedere constatările 
sale la dezbaterea în comisiile parlamentare sesizate pe fond, în vederea realizării corespunzătoare a 
transpunerii în dreptul intern.  
  

* 
* * 

 Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la dezbateri  
12  deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
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