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Comisia pentru mediu

Nr.LXXII/112/7.10.2020

R A P O RT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanfei de 
urgenfa a Guvernului nr.195/2005 privind protecfia mediului

(L603/2020)

In conformitate cu prevederile art. 70 din RegulamentuI Senatului, 
republicat, cu modificahle §i completarile ulterioare, Comisia pentru mediu, 
phn adresa L603/2020 din data de 21.09.2020, a fost sesizata de catre 
Biroul Permanent al Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea Ordonan1;ei de 
urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protecfia mediului 
(L603/2020), initiata de Gherman Dumitru - deputat PSD; Pale Danu^ - 
deputat PSD §i Stanescu Alexandru - deputat PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonantei de urgen^a a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, 
aprobata prin Legea nr.265/2006, m sensul introducerii referintei la 
concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) din Decizia de 
punere m aplicare (UE) 2017/302, in care Comisia Europeana face referire la 
miros si nu la disconfort olfactiv si recomanda masurile de monitorizare care 
se impun, in Capitolele BAT 12, 13 si 26, de o maniera obiectiva, fara a mai 
fi necesara metoda subiectiva prezentata in OUG 195.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa §i a transmis 
un aviz negativ.

Consiliul Economic ^i Social a transmis un punct de vedere
favorabil.

Comisia pentru administrafie publicaa transmis un aviz
favorabil.

in §edinta din data de 7 octombrie 2020, membrii comisiei au dezbatut 
propunerea legislativa si au hotarat, cu unanimitatea voturilor membrilor 
prezenti, sa adopte un raport de respingere.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, m conformitate cu 
prevederile art.63 din RegulamentuI Senatului, republicat, domnul Pale
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Danut, deputat PSD, prim initiator al propunerii legislative §i 
reprezentantui Ministerului Mediului, Apelor Pgdurilor, domnul 
Fechet Mircea, secretar de stat.

Prin continutui sau normativ, propunerea legislative face parte din 
categoria legilor ordinare si urmeaza a fi adoptata m conformitate cu 
prevederile art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Comisia pentru mediu supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportui de respingere $i propunerea legislativa.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata §i ale 
art.92 alin.(7) pct.l din RegulamentuI Senatului, republicat, SenatuI este 
prima Camera sesizata.

Preyed inte. 
Senator Allen Coliban

Secretar,
Senator Resmerifa Cornel-Cristian
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