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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor 
 
 

 
 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul 

deşeurilor, transmis cu adresa nr. P.L.x. 325/2022 din 07.06.2022, înregistrat la 

comisie sub nr.4c-3/400/2022 din 07.06.2022. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.374/06.04.2022, avizează favorabil 

proiectul de ordonanța de urgență cu observații și propuneri. 

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

ședința din 30.05.2022. 

 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 1521 din 15.03.2022, a avizat 

favorabil proiectul de act normativ. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.92/2021. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 

creşterea sancţiunilor, până la confiscarea mijloacelor de transport utilizate de 

producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri care au obligaţia să supună 
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deşeurile care nu au fost valorificate, unei operaţiuni de eliminare în condiţii de 

siguranţă. 

 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 22.11.2022 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente 

admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 



 
 

Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivare 

1.   
 
 
-------------------------- 

La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31) cu 
următorul cuprins: 
„(31) La solicitarea organelor de urmărire penală, ANPM efectuează 
încadrarea, pe tip de deșeu, prin intermediul laboratului de referință sau 
prin intermediul altor laboratoare acreditate, a deșeurilor care fac obiectul 
unor cauze penale.” 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

2.   
 
 
-------------------------- 

La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11) cu 
următorul cuprins: 
„(11) Deșeurile periculoase, provenite din gospodării, sunt colectate separat 
și eliminate, pe cheltuiala autorităților administrației publice locale ale 
unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de 
dezvoltare intercomunitară ale acestora, cu posibilitatea recuperării 
contravalorii costurilor conform prevederilor art. 22.” 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

3.   
 
 
------------------------ 

La articolul 62 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„d) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru neîndeplinirea obligaţiilor şi 
responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 
ale acestora, potrivit prevederilor art. 17 alin. (5), art. 30 alin. (1) și (11), art. 33 
alin. (1), art. 49 alin. (14) şi art. 61 alin. (1)-(4) şi (6);” 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

 
 

 


