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RAPORT COMUN

asupra Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind
emisiile industriale 

- L426/2022 -

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia juridică, 
de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia pentru mediu, prin adresa nr. L426/2022, 
au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului 
comun asupra Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind 
emisiile industriale, iniţiat de către Guvernul României.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 278/2013 
privind emisiile industriale, cu modificările si completările ulterioare, in sensul majorării limitelor 
amenzilor contravenţionale, precum şi al stabilirii unor fapte drept infracţiuni.

Modificarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale este determinată de necesitatea 
îmbunătăţirii transpunerii, aspect semnalat în scrisoarea de punere în întârziere a Comisiei Europene, 
transmisă autorităţilor române în data de 18 februarie 2021, cauza 2020/4141. Comisia semnalează că 
forma transpusă a articolului 79 din Directiva 2020/75/UE nu asigura condiţiile privind un regim 
sancţionator eficient, proporţional şi cu efect de descurajare şi conduce la o aplicare 
necorespunzătoare a precederilor directivei.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri.
Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de act normativ.
Comisia economică, industrii şi servicii a avizat favorabil proiectul de lege.
Membrii celor două comisii au analizat proiectul de lege, punctele de vedere exprimate, avizele 

primite şi au hotărât cu majoritate de voturi să adopte raport comun de admitere, fără 
amendamente.
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La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul 

Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentantul Ministerului Mediului, 

Apelor şi Pădurilor, domnul secretar de stat Bogdan BALANIŞCU.

Faţă de cele prezentate. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi 
Comisia pentru mediu supun Plenului Senatului pentru dezbatere şi adoptare raportul comun de 
admitere, fără amendamente, precum şi proiectul de lege.

în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice şi urmează a fi supus votului în conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Constituţia 
României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României şi ale art.92 alin.(7) pct2 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Senatul este prima 
Cameră sesizată.
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