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RAPORT PRELIMINAR   
asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului    
(PLx.179/2022) 

       În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului transmisă cu 
adresa nr.Plx. 179/2022 şi înregistrat cu nr.4c-5/226 din 12.04.2022. 
    Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art. 
(92), alin.9. pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 
    Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 4 aprilie 2022. 
    La întocmirea raportului preliminar Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ înregistrat cu 
nr.20/10.01.2022, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social înregistrat cu nr. 
8675/21.12.2021, precum și punctul de vedere al Guvernului României înregistrat cu nr. 
10075/02.09.2022 de a nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.   
    Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea și completarea Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
    În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat propunerea 
legislativă sus menţionată în şedinţa din 22 noiembrie 2022.     
    La lucrările Comisiei membrii acesteia și-au înregistrat prezența conform listei de prezență. 
    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au hotărât  cu majoritate (înregistrându-se 2 voturi împotrivă) respingerea  
propunerii legislative pentru a se elimina „conflictul de reglementare și prevalența unor dispoziții 
legale față de alte prevederi ale legilor în vigoare”. Astfel, conținutul art.32 asupra căruia se 
intervine conține prevederi generice asupra regimului deșeurilor, acesta fiind reglementat prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, inclusiv din punct de 
vedere procedural, convențional și infracțional.        
    În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
             VICEPREŞEDINTE,                                       SECRETAR                        

          Florian-Emil DUMITRU                                             Constantin BÎRCĂ                
                 
Consilier  parlamentar,  Ionela Ghiveciu                                                                


