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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

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

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

mediu și echilibru ecologic, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător, transmis cu adresa nr. P.L.x. 177/2022 din 11 aprilie 2022, înregistrat 

la comisie sub nr.4c-3/246/2022 din 11 aprilie 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.22/10.01.2022, avizează favorabil 

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.8671/21.12.2021, a avizat 

favorabil proiectul de act normativ. 

  Consiliul Concurenței, prin adresa nr.15653/11.01.2022, menționează 

că nu a identificat dispoziții care să contravină prevederilor din materia concurenței 

sau a ajutorului de stat. 

  Guvernul României nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

în ședința din 4 aprilie 2022. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările 

ulterioare, din perspectiva necesităţii de îmbunătăţire a prevederilor legale, apte să 

conducă la o mai bună monitorizare a calităţii aerului și o mai bună informare a 
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cetăţenilor, în acord cu normele europene incidente şi în consonanţă cu obligaţiile ce 

revin statului român, în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Astfel, se 

propune introducerea senzorilor pentru măsurători informative, introducerea unei 

atribuţii privind măsurarea calităţii aerului de către Garda Naţională de Mediu şi 

criterii privind instalarea şi utilizarea senzorilor pentru măsurători informative de 

calitate a aerului. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 27 

septembrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 

în forma adoptată de Senat. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 


