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A V I Z  

asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2022 privind 

reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de 

minimis în vederea tranziţiei către economia circulară 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, cu proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea 

unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea 

tranziţiei către economia circulară, trimisă cu adresa nr. PLx 622 din 17 octombire 

2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/913 din 18 

octombrie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare măsuri financiare ce constau în 

acordarea de granturi pentru tranziţia către economia circulară. Se urmăreşte 

revalorizarea resurselor deja existente, reduse la stadiul de deşeuri, care poluează 

întreg teritoriul naţional, dar şi teritoriile statelor cu care ne învecinăm, prin acţiunea 

apelor curgătoare. în acelaşi timp, componenta de cercetare şi dezvoltare va permite 

obţinerea unui avantaj competitiv în economia globală, iar digitalizarea implicată va 

crea noi activităţi şi procese purtătoare de valoare sau le va eficientiza pe cele deja 

existente. Măsurile financiare privesc acordarea de ajutoare de minimis în vederea 

stimulării realizării unor investiţii şi a unor categorii de activităţi cu finanţare din 

fonduri de Ia bugetul de stat, astfel cum sunt prevăzute în prezenta ordonanţă, în 

scopul tranziţiei. Schema se concentrează pe investiţii în tehnologie de ultimă oră, 

echipamente performante, cercetare şi dezvoltare de produse şi soluţii şi pe schimbări 

esenţiale ale realităţilor economice şi de mediu, modul în care ne raportăm la 

resursele naturale, la deşeuri, la procesele de producţie, prin: promovarea eco-

proiectării, deoarece în această etapă este cel mai eficient să se intervină pentru a 

creşte posibilitatea de reparare, precum şi durabilitatea şi potenţialul de reciclare a 

produselor, încurajarea utilizării materiilor prime secundare în obţinerea de noi 

produse, încurajarea producţiei si comercializării de produse cu utilizări multiple, 

durabile din punct de vedere tehnic, care, după ce devin deşeuri, pot fi valorificate în 

dragos.bucur
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mod corespunzător şi a căror eliminare este compatibilă cu principiile de protecţie a 

mediului, creşterea gradului de conştientizare a tuturor actorilor implicaţi, 

producători, consumatori, reciclatori, autorităţi locale cu privire la aplicarea 

principiilor economiei circulare 

În şedinţa din data de 14 martie 2023, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 

proiectul de lege supus avizării și a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să acorde propunerii legislative, un aviz favorabil. 

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

categoria legilor ordinare. 

                     

 

 

 

                      PREŞEDINTE                                                   SECRETAR 

 

                        Laura VICOL                                          Ladányi László-Zsolt
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