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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.13/2022 pentru reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului 
de garanţie returnare pentru ambalaje nereutilizabile 

 
 
 

 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 

politică economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru mediu și echilibru 

ecologic care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.13/2022 pentru reglementarea unor măsuri de 

implementare a sistemului de garanţie returnare pentru ambalaje nereutilizabile, 

transmis cu adresa nr. P.L.x. 488/2022 din 19.09.2022, înregistrat la comisie sub 

nr.4c-3/538/2022 din 19.09.2022. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.814/12.07.2022, 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 12.09.2022. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru 

ca Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să aibă posibilitatea de a participa sau 

înfiinţa societăţi comerciale, în care statul român este acţionar. De asemenea, prin 

intervenţiile propuse se preconizează ca finanţarea şi costurile necesare participării 
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statului român prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, la capitalul social al 

societăţilor menţionate, să fie asigurate din bugetul Administraţiei Fondului pentru 

Mediu. 

 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 

15.11.2022.  

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

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

 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 


