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Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr. PLx. 253/2022 din 11 mai 

2022.  
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI  
AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București, 6 decembrie 2022 

Nr. 4c-7/367 
PLx. 253/2022 

            
            
                                                                                     

  RAPORT PRELIMINAR   
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.38/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în vederea eficientizării gestionării deşeurilor 

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

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

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi și Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.38/2022 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor, transmis cu adresa 

nr. PLx. 253/2022 din 11 mai 2022 și înregistrat cu nr.  4c-7/367/2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art. 75 

din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

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

şedinţa din 5 mai 2022, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 

alin.(5) din Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și 

propuneri, conform avizului  nr.365 din 5 aprilie 2022. 
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Comisia pentru antreprenoriat şi turism a avizat favorabil proiectul de 

lege, conform avizului  nr. 4c-33/31 din 23 mai 2022. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de lege 

cu amendamente respinse, conform avizului  nr. 4c-2/592 din 25 mai 2022. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului  nr. 4c-5/346 din 8 

iunie 2022. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform avizului  nr. 4c-3/326 din 8 septembrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în 

şedinţa din 5 decembrie 2022. 

La şedinţa Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în 

conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
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republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Bogdan Balanișcu - 

secretar de stat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate membrii 

Comisiei au  hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.38/2022 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor, cu 

amendamente admise prevăzute în Anexa la prezentul raport preliminar.  

                În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 
 
PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 
SECRETAR, 

Christine THELLMANN  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 



Anexă 
Amendamente admise  

 
 

 
Nr. 
crt. 

Text Ordonanța de urgență nr. 38/2022 Text Senat Amendamente propuse 
(autor amendamentule) 

Motivare 
  

1.   Titlul legii 

 
Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2022 

pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în vederea 

eficientizării 
gestionării deşeurilor 

 

  

2.    Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.38 din 6 aprilie 
2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
în vederea eficientizării gestionării 
deşeurilor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.344 din 7 aprilie 2022. 
 
 
 
 
 

 Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.38 
din 6 aprilie 2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în 
vederea eficientizării gestionării 
deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.344 din 7 aprilie 
2022, cu următoarele modificări: 
  

Autor: Membrii Comisiei pentru 

adminstrație publică și amenajarea 

teritoriului 

 

Tehnică legislativă 

3.  Titlul Ordonanței 
 

Ordonanţă de urgentă 
pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea eficientizării 
gestionării deşeurilor 

 

 Nemodificat  
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4.  Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 820 din 26 august 2021, se 
modifică şi completează după cum urmează: 
 

 Nemodificat  

5.  1. La articolul 20, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) Se interzice incendierea oricărui tip de 
deşeu şi/sau substanţă sau obiect.” 
 

 1. La articolul 20, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) Se interzice incendierea oricărui tip 
de deşeu,  substanţă sau obiect care face 
parte din categoria deșeurilor.” 
 

Autor: Membrii Comisiei pentru 

adminstrație publică și amenajarea 

teritoriului 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  2. La articolul 20, după alineatul (5) 
se introduce un nou alineat, alin. (6), cu 
următorul cuprins: 
„(6) îngroparea deşeurilor de orice fel este 
interzisă.” 
 

 Nemodificat  

7.  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);” 
 
 

 Nemodificat  

8.  4. La articolul 66 alineatul (1), după 
litera d) se introduc trei noi litere, lit. e)-
g), cu următorul cuprins: 
,,e) incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau 
substanţă sau obiect; 
f) îngroparea deşeurilor; 

 2. La articolul 66 alineatul (1), 
după litera d) se introduc trei noi litere, 
lit. e)-g), cu următorul cuprins: 
,,e) incendierea oricărui tip de deşeu,  
substanţă sau obiect care face parte din 
categoria deșeurilor; 
f) Nemodificat 

Corelare cu modificarea 
propusă la pct.1. 
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g) eliminarea deşeurilor în afara 
spaţiilor autorizate.” 
 

g) Nemodificat 
 

Autor: Membrii Comisiei pentru 

adminstrație publică și amenajarea 

teritoriului 

 

 
 
 
 
 

9.  5. La anexa nr. 1, după punctul 1 se 
introduce un nou punct, pct. 11, cu 
următorul cuprins: 
„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.” 

 3. La anexa nr. 1, după punctul 1 
se introduce un nou punct, pct. 11, cu 
următorul cuprins: 
„11 Abandonarea = aruncarea, inclusiv 
îngroparea de către o persoană fizică sau 
juridică a deşeurilor, a substanţelor sau 
obiectelor care fac parte din categoria 
deșeurilor, în locuri sau spaţii, altele 
decât cele special amenajate pentru 
colectarea, depozitarea şi tratarea 
acestora.” 
 

Autor: Membrii Comisiei pentru 

adminstrație publică și amenajarea 

teritoriului 

 

 

10.  Art. II. - Legea nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

 Nemodificat  

11.  1. La articolul 1, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: * 
„(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic 
pentru luarea măsurilor necesare executării: 
lucrărilor de construcţie, reabilitare şi 
modernizare a drumurilor de interes naţional, 

 Nemodificat  
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judeţean şi local, lucrărilor de construcţie, 
reabilitare şi extindere a infrastructurii 
feroviare publice, lucrărilor necesare 
dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi 
de modernizare a reţelei existente, lucrărilor 
de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, 
precum şi a infrastructurii de transport naval, 
lucrărilor de construcţie, modernizare şi 
extindere a obiectivelor cu caracter militar, 
lucrărilor de construire- construcţii şi 
infrastructură - reabilitare, modernizare, 
reconversie funcţională pentru construcţii 
administrative necesare funcţionării 
administraţiei publice centrale şi locale, 
lucrărilor de construcţie, reabilitare şi 
modernizare a obiectivelor prevăzute în 
proiectele de investiţii strategice, inclusiv 
cele realizate în parteneriat public-privat, 
lucrărilor de construire, reabilitare, 
modernizare, reconversie funcţională pentru 
proiecte de dezvoltare şi regenerare urbană 
iniţiate de autorităţile publice centrale şi 
locale, lucrărilor din domeniul gospodăririi 
apelor, respectiv construcţiile hidrotehnice şi 
lucrările anexe, acumulările de apă 
permanente şi nepermanente, cantoanele de 
exploatare, digurile de apărare împotriva 
inundaţiilor, construcţiile şi instalaţiile 
hidrometrice, instalaţiile de determinare 
automată a calităţii apei, lucrările de 
amenajare, regularizare sau consolidare a 
albiilor, canalelor şi derivaţiilor hidrotehnice, 
staţiile de pompare, precum şi a altor 
construcţii hidrotehnice realizate pe ape, 
lucrări de renaturare, reabilitare zone umede 
şi de asigurare a conectivităţii laterale, 
lucrărilor de construcţie, reabilitare, 
modernizare şi dezvoltare a staţiunilor 
turistice de interes naţional, lucrărilor de 
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construcţie, reabilitare, modernizare, 
dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a 
Mării Negre, lucrărilor de amenajare, 
dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, 
cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, 
cu lucrările de amenajare, instalaţiile şi 
echipamentele de producere a zăpezii şi 
gheţii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor, 
instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi 
şi alte echipamente necesare dezvoltării 
domeniului schiului, amenajarea, 
dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor 
destinate practicării celorlalte sporturi de 
iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la 
trambulină, a patinoarelor şi echiparea cu 
instalaţii şi echipamente corespunzătoare, 
cuprinse în Programul naţional de dezvoltare 
a turismului «Schi în România», aprobat prin 
Legea nr.526/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, lucrărilor de interes 
naţional pentru realizarea, dezvoltarea 
producerii, transportului şi distribuţiei de 
energie electrică, transportului şi distribuţiei 
de gaze naturale, de extracţie a gazelor 
naturale, lucrărilor de dezvoltare, 
modernizare şi reabilitare a Sistemului 
naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, 
etanului, condensatului şi gazelor naturale şi 
lucrărilor miniere de interes naţional pentru 
exploatarea zăcămintelor de lignit, care se 
execută în baza unei licenţe de exploatare, 
lucrărilor pentru realizarea Sistemului 
naţional al perdelelor forestiere de protecţie, 
precum şi pentru împădurirea terenurilor 
degradate, precum şi lucrărilor de interes 
public de construcţie, reabilitare şi 
modernizare a infrastructurii de alimentare 
cu apă, aducţiuni, inclusiv a staţiilor de 
captare şi tratare, a infrastructurii de apă 
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uzată şi lucrărilor de construcţie, reabilitare 
şi modernizare a staţiilor de epurare, 
lucrărilor de interes public naţional de 
construcţie, reabilitare, modernizare şi 
reconversie funcţională pentru construcţii 
administrative necesare funcţionării 
sistemului judiciar, lucrărilor de interes 
public naţional, regional, interjudeţean, 
judeţean şi local de construcţie, reabilitare şi 
modernizare necesare funcţionării sistemului 
de sănătate, inclusiv pentru infrastructura 
aferentă acestora, lucrărilor de interes public 
local de construcţie, reabilitare, modernizare 
şi reconversie funcţională, pentru construcţii 
administrative, sociale, culturale, de 
învăţământ şi sport, inclusiv pentru 
infrastructura aferentă acestora, lucrărilor de 
conservare sau de amenajare a spaţiilor verzi, 
lucrărilor de regenerare urbană, lucrărilor de 
protecţie şi de restaurare a clădirilor de 
patrimoniu, lucrărilor de interes public local 
de amenajare a teritoriului şi de urbanism, de 
dezvoltare sau regenerare urbană, conform 
proiectului de strategie de dezvoltare urbană 
şi teritorială prevăzut de Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau 
a studiului de fezabilitate propus şi aprobat 
prin hotărâre a consiliului local, după caz, în 
domeniile reglementate de prezentul articol, 
precum şi cele prevăzute la art.286 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
lucrărilor de închidere şi ecologizare a 
depozitelor de deşeuri, efectuate de stat prin 
autorităţile publice centrale, ca urmare a 
stabilirii în sarcina acestuia de măsuri, în 
baza unor hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
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Uniunii Europene, lucrărilor realizate în 
cadrul sistemelor de gestionare a deşeurilor 
efectuate de stat şi unităţile administrativ-
teritoriale.”. 
 

12.  2. La articolul 2 alineatul (1), după 
litera t) se introduce o nouă literă, lit. ţ), cu 
următorul cuprins: 
,,ţ) lucrările realizate în cadrul sistemelor de 
gestionare a deşeurilor efectuate de stat şi 
unităţile administrativ-teritoriale şi care vor 
rămâne în proprietatea acestora.” 
 

 Nemodificat  

13.  3. La articolul 2 alineatul (3), după 
litera b1) se introduce o nouă literă, lit. b2), 
cu următorul cuprins: 
„b2) Unităţile administrativ-teritoriale prin 
autorităţile administraţiei publice locale, 
pentru lucrările prevăzute la alin.(l) lit. ţ);” 
 

 Nemodificat  

14.  Art. III. - Articolul IV din Legea nr. 99/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

 Nemodificat  

15.  1. La articolul IV, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), 
în vederea evitării apariţiei efectelor 
fenomenelor de abandonare şi depozitare 
ilegală a deşeurilor, autorităţile deliberative 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot 
prelua competenţele unităţii administrativ- 
teritoriale a municipiului Bucureşti de 
organizare a prelucrării, neutralizării şi 
valorificării materiale şi energetice a 
deşeurilor, de organizare a tratării mecano- 

 Nemodificat  



 12 

biologice a deşeurilor municipale şi a 
deşeurilor similare, precum şi de 
administrare a depozitelor de deşeuri şi/sau 
instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 
municipale şi a deşeurilor similare.” 
 

16.  2. La articolul IV, după alineatul (2), 
se introduc două noi alineate, alin. (3) şi 
(4), cu următorul cuprins: 
„(3) Competenţele autorităţilor deliberative 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
prevăzute la alin.(2), se preiau prin hotărâre 
a consiliului local şi se notifică Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti în termen 
de 15 zile de la data adoptării acestora. 
(4) Preluarea competenţelor conform alin. 
(3), se aplică pe o perioadă determinată, 
stipulată în hotărârea consiliului local, fară a 
depăşi termenul din Planul de Gestionare al 
Deşeurilor din Municipiul Bucureşti, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti nr.260/01.09.2021.” 
 

 Nemodificat  

17.  Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.265/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

 Nemodificat  

18.  1. La articolul 94 alineatul (1), litera 
n) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„n) nu ard miriştile, turbăriile, litiera pădurii, 
stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă;” 
 

 Nemodificat  
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19.  2. La articolul 96 alineatul (1), 
punctul 9 se abrogă. 
 

 Nemodificat  

20.  3. La articolul 96 alineatul (3), după 
punctul 15 se introduce un nou punct, pct. 
16, cu următorul cuprins: 
„16. Obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor 
de terenuri cu titlu sau fară titlu, de a nu arde 
şi de a preveni arderea miriştilor, turbăriilor, 
litierelor pădurii, stufului, tufărişurilor sau 
vegetaţiei ierboase. ” 
 

 Nemodificat  

21.  Art. V - (1) Legea nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate, 
necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.853 din 20 decembrie 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse prin prezenta 
ordonanţa de urgenţă, va fi republicată, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
(2) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cele aduse 
prin prezenta ordonanţa de urgenţă, va fi 
republicată, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

 Nemodificat  

 
 


