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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

         
 

Bucureşti, 19.09.2017 
                                                                      Nr.4c-3/397/2017 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de 

compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de 
la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor 

la staţiile de benzină 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii, a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, 
cu proiectul de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi 
organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale 
la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de 
benzină, transmis cu adresa nr. PLx 273/12.09.2017 şi înregistrat la comisie cu nr. 4c-3/397/2017. 

Avizul comisiei urmează să fie transmis Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, care au fost sesizate în fond.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea 
emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia 
acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării 
autovehiculelor la staţiile de benzină, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Prin acest act normativ se transpun în legislaţia 
internă Directiva 94/63/CE, Directiva 2009/126/CE, precum şi Directiva 2014/99/UE. 

Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr. 332/15 mai 2017, 
cu observaţii şi propuneri privind normele de tehnică legislativă. 

Senatul în calitate de primă cameră sesizată a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din 
4 septembrie 2017, în condițiile art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată. 

Examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 19.09.2017. La 
lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

Potrivit prevederilor 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. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian IANCU 

 
 
Cumpătă Lucian, Consilier parlamentar 
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