
  
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI FAMILIE  

Bucureşti,  20 martie  2019              

Nr.4c-10/88 

PLx.95/2019 

 

 

AVIZ   

asupra proiectului de Lege privind evaluarea și  gestionarea zgomotului 

ambiant  

(PLx.95/2019)     

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

sănătate şi familie a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de 

urgență cu proiectul de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului 

ambiant trimis cu adresa  PLx.95/2019 din 6 martie 2019. 

Membrii Comisiei au examinat  proiectul de Lege supus avizării în şedinţa 

din data de 19 martie 2019. 

          În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de Lege, cu 

amendamentul admis redat în Anexă. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 

 

 

 

Întocmit, 

Popa Constanța-consilier parlamentar 
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Anexă 

  

 
 

Nr. 

crt. 

Text Proiect de Lege privind 

evaluarea și gestionarea zgomotului 

ambiant 

Amendament 

 

Motivarea 

 

1.  

 

 

Art.58.- Autoritățile administrației 

publice locale și operatorii economici 

care au în responsabilitate realizarea 

hărților strategice de zgomot și a 

planurilor de acțiune, au obligația de a 

pune la dispoziția autorității centrale 

pentru protecția mediului, la 

solicitarea acesteia, orice date 

suplimentare, față de cele prevăzute la 

art.41 și 42, în vederea îndeplinirii 

obligațiilor ce revin României în 

calitate de stat  membru al Uniunii 

Europene, ce decurg din 

implementarea prezentei legi.  

 

Articolul 58  se completează și va 

următorul cuprins: 

 

Art.58.- Autoritățile administrației 

publice locale și operatorii economici 

care au în responsabilitate realizarea 

hărților strategice de zgomot și a 

planurilor de acțiune, au obligația de a 

pune la dispoziția autorității centrale 

pentru protecția mediului, la solicitarea 

acesteia, orice date suplimentare aflate 

în responsabilitatea acestora, față de 

cele prevăzute la art.41 și 42, în vederea 

îndeplinirii obligațiilor ce revin 

României în calitate de stat  membru al 

Uniunii Europene, ce decurg din 

implementarea prezentei legi.  

 

 

Autor: Comisia pentru sănătate și 

familie 

 

 

 

Pentru precizia normei. 

 


