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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

PLx nr.408/2019 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru 

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

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2019 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje (PLx 
nr.408/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu 
modificările și completările ulterioare, precum şi a Legii nr.249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările 
ulterioare, urmărindu-se, printre altele, luarea unor măsuri pentru protecţia mediului şi a 
sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de 
generarea şi gestionarea deşeurilor în acord cu prevederile Directivei UE/2018/852 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 
94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.                                                     
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă conform avizului nr. 
544/27.06.2019.  
 Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 25.09.2019 
 Prin obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul de 
lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea 
favorabilă a acestuia.  
       

VICEPREŞEDINTE,   
 

Mariana Venera Popescu 
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