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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr.92/2021 privind regimul deşeurilor 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, în procedură de urgență, pentru aviz, 
care va fi transmis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic care este sesizată în fond, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.92/2021 privind regimul 
deşeurilor, transmis cu adresa nr. P.L.x.417/2021 din 04.10.2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-
3/465 din 04.10.2021.  
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 687/20.08.2021, avizează favorabil proiectul de ordonanță 
de urgență, cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în data de 
27.09.2021. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia naţională a 
Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
(JOUE) seria L nr.312 din 22 noiembrie 2008. Proiectul vizează asigurarea unui înalt nivel de 
protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei prin instituirea de măsuri de prevenire şi reducere a 
generării de deşeuri şi de gestionare eficientă a acestora, de reducere a efectelor adverse determinate 
de generarea şi gestionarea deşeurilor, de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea 
resurselor şi de creştere a eficienţei utilizării acestora, ca elemente esentiale pentru asigurarea 
tranziţiei către o economie circular. 
 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 09.11.2021. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
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