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Camera Deputaţilor 
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Bucureşti, 21.10.2020                                                                                       

 

 

BIROUL PERMANENT  AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi 

a deşeurilor de ambalaje, trimis Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 

și Comisiei pentru industrii şi servicii pentru examinare pe fond, cu adresa 

nr. PL.x. 482 din 24 octombrie 2016. 

 
 

 PREŞEDINTE,                                      PREŞEDINTE 

       ION CUPA                         SORIN-IOAN BUMB 
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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, 
cu dezbaterea în fond, în procedură de urgență, a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi 
a deşeurilor de ambalaje, transmis cu adresa nr. P.L.x. 482 din 24 octombrie 
2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din 17 octombrie 2016. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.620/29.06.20016, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență  cu unele observaţii şi propuneri. 
 Guvernul, prin adresa nr. 32/17.01.2020, nu susține proiectul de Lege. 
 Proiectul de Lege are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje, în vederea deblocării pieței deș eurilor de ambalaje și a reducrii 
impactului financiar negativ asupra operatorilor economici afectați, a reducerii 
cantitățăților de deșeuri generate, precum și a creșterii capacităților de colectare 
și reciclare a acestora prin extinderea răspunderii producătorilor asupra 
organizațiilor colective de transfer, care preiau responsabilitatea atingerii 
obiectivelor de valorificare a fluxului de deșeuri. 



3 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,cu modificările si completările ulterioare, comisiile sesizate 
în fond au examinat proiectul de Lege, sus menţionat, în şedinţe  separate. 

Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de lege în 
ședința online din 2 iunie 2020. La lucrările comisie au fost prezenţi 19 deputaţi 
din totalul de 22 deputaţi.  

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  a examinat proiectul de lege 
în ședința online din 21 octombrie 2020. La lucrările comisiei au fost prezenți 9 
deputați din totalul de 16 deputati. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor două comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege, deoarece în anul 2018 s-
a adoptat Ordonanța de urgență a Guvernul ui nr. 74/2018 pentru modificarea și 
completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/20002 privind fondul pentru mediu.  

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor domnul Iulian Stana – secretar de stat.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.91 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
  
 
          PREŞEDINTE,                                 PREŞEDINTE 
           ION CUPĂ                                       SORIN-IOAN BUMB 

 

 

        SECRETAR                                                            SECRETAR 

BOGDAN GHEORGHE DANUT                            ADNAGI    SLAVOLIUB 
 

                                   
 
 
             

Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc                                                     Șef birou, Cristina Neicu
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