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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.38/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3) 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, Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului care sunt sesizate în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.38/2022 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor, transmis cu 
adresa nr. P.L.x. 253/2022 din 11.05.2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-
3/326/2022 din 11.05.2022. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.365/05.04.2022, avizează favorabil 
proiectul de ordonanța de urgență cu observații și propuneri. 
 Senatul,  în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
condițiile art. 115 alin. (5) teza a III-a. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
unor acte normative în vederea eficientizării gestionării managementului deşeurilor 
la nivelul municipiului Bucureşti. Proiectul vizează organizarea activităţilor de 
tratare mecano-biologică a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, la nivelul 
sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a activităţilor de administrare a 
depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a 
deşeurilor similare. Astfel, fiecare sector, va putea prelua competenţele pentru 
organizarea tratării, reciclării, valorificării şi eliminării deşeurilor nepericuloase pe 
o perioadă determinată de maxim 3 ani, în urma notificării prealabile a Consiliului 
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General al Municipiului Bucureşti, evitându-se în acest mod situaţiile în care 
deşeurile să nu fie tratate la timp sau să nu existe contracte privind eliminarea 
acestora în depozitele de deşeuri conforme, fiecare sector fiind direct interesat să 
identifice soluţiile optime pentru evitarea unor astfel de situaţii. 
 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 
07.09.2022. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 
cu majoritate 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. 
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Șef birou, Cristina Neicu 


