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A V I Z  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările �i completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre avizare cu proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
trimis cu adresa nr. PLx. 497 din 31 octombrie 2016, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi sub nr.4c-11/1207 din 01 noiembrie 2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. 
(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea �i completarea Legii 
nr.249/2015, precum şi modificarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr.196/2005, în vederea 
clarificării responsabilităţilor pentru fiecare parte din sistem, precum şi a aşezării juste a valorii 
contribuţiei datorate Fondului pentru mediu de către operatorii economici care introduc pe piaţă 
bunuri ambalate, ambalaje sau anvelope în cazul nerealizării obiectivelor de valorificare şi reciclare a 
deşeurilor de ambalaje şi a anvelopelor uzate, în contextul îndeplinirii angajamentelor asumate de 
România faţă de Uniunea Europeană, derivate din calitatea sa de stat membru. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de Lege, în �edin�a din  
24 octombrie 2016. 

Potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i 
completările ulterioare,  membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat în şedinţa 
din data de 07.11.2016, ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în 
vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.530 din 26 mai 2016. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 

 

               VICEPREŞEDINTE,                                                           SECRETAR, 
               Ciprian Nicolae Nica                                                                Ninel Peia 
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