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Domnului deputat  

George-Cătălin STÂNGĂ, 

        Preşedintele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic 

 

   Domnului deputat 

Sándor BENDE, 

Președintele Comisiei pentru industrii și servicii 

 

Doamnei deputat 

Simona BUCURA-OPRESCU, 

Preşedintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
   

                                           

AVIZ 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a 

localitătilor nr.101/2006 

 

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

Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  transporturi și infrastructură, cu adresa nr. PLx 685/2022 din 

31 octombrie 2022, spre dezbatere şi avizare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
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urgenţã a Guvernului nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a 

localitătilor nr.101/2006,  înregistrat cu  nr. 4c-4/308/01.11.2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția 

României, republicată și ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 26 

octombrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal pentru asigurarea 

sustenabilităţii serviciului de salubrizare, asigurarea dreptului la servicii de salubrizare şi 

operaţionalizarea instrumentelor economice la contribuţia pentru economia circulară, 

responsabilitatea extinsă a producătorului şi instituirea principiului „plăteşte pentru cât arunciˮ. 

Astfel, proiectul vizează redefinirea şi stabilirea componenţei activităţilor serviciului de salubrizare 

în raport cu prestaţiile desfăşurate de operatori pe fluxurile de deşeuri municipal, stabilirea obligaţiilor 

care le revin autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte implementarea sistemelor 

de colectare separată a fracţiunilor de deşeuri municipal, stabilirea politicii tarifare în domeniul 

gestionării deşeurilor şi creşterea rolului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) în implementarea acestei politici, introducerea unor soluţii 

legislative pentru atragerea răspunderii operatorilor colectori pentru atingerea indicatorilor de 

performanţă. 

La întocmirea prezentului aviz, Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ (nr. 1088/29.09.2022); 

- avizarea favorabilă de către reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale 

societății civile și avizarea nefavorabilă de către reprezentanții părții patronale și reprezentanții părții 

sindicale din cadrul Consiliului Economic și Social (aviz nr. 6075/27.09.2022). 



 În şedinţa din 7 decembrie 2022, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă în 

conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în urma  dezbaterilor  au  

hotărât, cu unanimitate de voturi, să  îi acorde aviz favorabil. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

 

SECRETAR, 

Cătălin DRULĂ Zacharie BENEDEK 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Anca Lazăr, Consilier 


