
 1 

      Comisia pentru buget,                                                             Bucureşti, 16.11.2021 

          finanţe şi bănci                 Nr.4c-2/1087 

 

                                                                                                                                          PLx 539/2021 

 

AVIZ 
 

 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, a fost sesizată 

spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

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

ambalaje. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea art.1 pct.1, pct.4 

alin.(2), pct.5 lit.(a) sublit.(h) şi (i), lit.(b) (1a) şi (1b), pct.6 alin.(1)-alin.(8), pct.8 

alin.(4), pct.11 lit.(b), lit.(d) (3a) şi (3b), pct.17, pct.18 şi art.2 alin.(1) paragraful 2 şi 

alin.(2) din Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 

mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de 

ambalaje asigurând transpunerea în totalitate a 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 din ambalaje. Transpunerea celorlalte 

prevederi ale 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 
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ambalaje este asigurată de Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. 

În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat în calitate de invitat, domnul 

Cosmin Teodoru, director în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia a dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa cu prezenţă fizică 

şi online din data de 16 noiembrie 2021. 

În urma examinării, deputaţii prezenţi la lucrările Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi să avizeze favorabil proiectul de lege.  

 

 

 

 

  

 

 

Expert parlamentar,  

Andreea-Larisa Vlasin 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

Iulius-Marian FIRCZAK 

 


