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A V I Z  
referitor la Propunerea legislativă pentru completarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protec�ia mediului 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare cu Propunerea legislativă pentru 
completarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr.195/2005 privind protec�ia mediului, trimis cu adresa 
nr. Plx. 130 din 27 martie 2019, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/316 din 
28 martie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005, în sensul instituirii, în sarcina persoanelor juridice care produc, stochează, 
comercializează şi/sau utilizează îngrăşăminte chimice şi produse de protecţie a plantelor, a obligaţiei de a 
nu administra îngrăşăminte chimice fără a deţine un program de fertilizare bazat pe analizele chimice ale 
solului, precum şi a modalităţii de sancţionare a încălcării acestei obligaţii. 

În şedinţa din data de 9 aprilie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările �i completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ transmis cu numărul de înregistrare 1028 din 29 octombrie 2018 �i avizul favorabil al 
Consiliului Economic �i Social transmis cu adresa nr. 115 din 8.01.2019. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, să 
acorde aviz favorabil ini�iativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

  
                      

  PREŞEDINTE,          SECRETAR, 
                                                        
                           Nicu�or HALICI                      Aida-Cristina CĂRUCERU 
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