
 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 38/2022 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în vederea eficientizării gestionării deșeurilor 

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3)  din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 

dezbatere și avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2022 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în vederea eficientizării 

gestionării deșeurilor.    

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este  Cameră 

decizională. 

Prezentul proiect de lege vizează modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea eficientizării gestionării managementului deşeurilor la 

nivelul municipiului Bucureşti. Proiectul vizează organizarea activităţilor de 

tratare mecano-biologică a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, la 

nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a activităţilor de 

administrare a depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare. Astfel, fiecare sector, va putea 

prelua competenţele pentru organizarea tratării, reciclării, valorificării şi 

eliminării deşeurilor nepericuloase pe o perioadă determinată de maxim 3 

ani, în urma notificării prealabile a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, evitându-se în acest mod situaţiile în care deşeurile să nu fie 

tratate la timp sau să nu existe contracte privind eliminarea acestora în 

depozitele de deşeuri conforme, fiecare sector fiind direct interesat să 

identifice soluţiile optime pentru evitarea unor astfel de situaţii.  

Comisia a dezbătut proiectul de lege menționat mai sus, în ședința din 

data de 25 mai 2022. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 

expunerea de motive și avizul Consiliului Legislativ. 
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La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat  

domnul Bogdan-Radu Balanișcu, secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor.   

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil, în forma adoptată de 

Senat. 

În timpul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care supuse la 

vot au fost respinse și se regăsesc în Anexă. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Șef serviciu, 

Giorgiana Ene  

 

Referent, 

 Andreea Ștefan 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 



Anexă  

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 
Nr. 

crt. 

Text ordonanța de urgență nr. 

92/2021 

Text ordonanță de urgență a 

Guvernului nr. 38/2022 (adoptată 

de Senat) 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea: 

1. admiterii 

2. respingerii 

Camera 

decizională 

1. 1

. 

(5) Incendierea deşeurilor de 

orice fel este interzisă. 

Art. 20-(5) Se interzice incendierea 

oricărui tip de deşeu şi/sau 

substanţă sau obiect. 

Se elimină (se revine la forma 

inițială a ordonanței)  

 

Autor: Victor ILIE  

1. Conform observațiilor 

consiliului legislativ, sunt 

încălcate cerințele de 

claritate, precizie și 

previzibilitate.  

2. prin vot 

Camera 

Deputaţilor 

2.  Art. 62. (1) 

... 

 

 

b) cu amendă de la 10.000 lei la 

20.000 lei, pentru persoanele 

fizice, şi de la 50.000 lei la 

70.000 lei, pentru persoanele 

juridice, în cazul încălcării 

dispoziţiilor art. 20 alin. (3) (4) 

şi (5);". 

3. La articolul 62 alineatul (1), litera 

b) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"b) cu amendă de la 10.000 lei la 

20.000 lei, pentru persoanele fizice, 

şi de la 50.000 lei la 70.000 lei, 

pentru persoanele juridice, în cazul 

încălcării dispoziţiilor art. 20 alin. 

(3);". 

 

3. La articolul 62 alineatul (1), litera 

b) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"b) cu amendă de la 10.000 lei la 

20.000 lei, pentru persoanele fizice, 

şi de la 50.000 lei la 70.000 lei, 

pentru persoanele juridice, în cazul 

încălcării dispoziţiilor art. 20 alin. 

(3), (4) și (5), dacă fapta nu 

constituie infracțiune;". 

1. Conform observațiilor 

consiliului legislativ, 

sancțiunea penală trebuie 

să fie un ultim resort în 

procesul de conformare a 

cetățenilor. De aceea 

propunerea ar fi ca 

faptele să fie considerate 

infracțiuni doar dacă se 

săvârșesc în mod repetat.  

2. prin vot 

Camera 

Deputaţilor 

3.   4. La articolul 66 alineatul (1), 

după litera d) se introduc trei noi 

litere, literele e)-g), cu următorul 

cuprins: 

"e) incendierea oricărui tip de deşeu 

şi/sau substanţă sau obiect; 

f) îngroparea deşeurilor; 

 

g) eliminarea deşeurilor în afara 

4. La articolul 66 alineatul (1), 

după litera d) se introduc trei noi 

litere, literele e)-g), cu următorul 

cuprins: 

"e) incendierea, în mod repetat, a 

oricărui tip de deşeu; 

f) îngroparea, în mod repetat, a 

deşeurilor; 

g) eliminarea, în mod repetat, a 

1. – 

2. prin vot 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 

Text ordonanța de urgență nr. 

92/2021 

Text ordonanță de urgență a 

Guvernului nr. 38/2022 (adoptată 

de Senat) 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea: 

1. admiterii 

2. respingerii 

Camera 

decizională 

spaţiilor autorizate." deşeurilor în afara spaţiilor 

autorizate." 

4.   Art. I  

... 

5. 11. abandonarea - aruncarea, 

inclusiv îngroparea de către o 

persoană fizică sau juridică a 

deşeurilor şi/sau substanţelor sau 

obiectelor în locuri sau spaţii, altele 

decât cele special amenajate pentru 

colectarea, depozitarea şi tratarea 

acestora; 

  

 

Art. I.  

... 

11. abandonarea – aruncarea sau 

amplasarea în orice mod de către o 

persoană fizică sau juridică a 

deşeurilor şi/sau substanţelor sau 

obiectelor în locuri sau spaţii, altele 

decât cele special amenajate pentru 

colectarea, depozitarea şi tratarea 

acestora; (Victor ILIE) 

 

1. Prin această OUG se 

face o diferență la nivelul 

sancțiunilor între 

abandonarea și 

îngroparea deșeurilor. 

Astfel, abandonarea 

rămâne contravenție (art. 

20 alin 3 coroborat cu 

art. 62 alin 1 lit. b) în 

timp ce îngroparea 

devine infracțiune (art. 

66 alin. 1 lit. f). Prin 

urmare, definiția 

abandonării nu poate 

include îngroparea, 

deoarece ar crea confuzie 

și ar face 

neconstituțională 

prevederea art. 66 alin. 1 

lit. f).   

2. prin vot 

Camera 

Deputaţilor 

 


