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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

PLx nr.373/2019 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice 
 
 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.44/2019 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice (PLx nr.373/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015, în scopul evitării declanşării de către 
Comisia Europeană a procedurii de infringement pentru transpunerea incompletă a 
acquis-ului UE în domeniul gestionării deşeurilor. Proiectul transpune în legislaţia 
naţională art.3 alin.(1) literele (m) şi (n), art.5 alin.(1) şi alin.(2) literele (d) şi (e), art.8 
alin.(1) şi (3), art.11 alin.(2), art.12 alin.(5), art.15 alin.(1) teza finală, art.16 alin.(4) şi 
partea 3 din anexa V la Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.197 din 24 iulie 2012. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă conform avizului nr. 
503/18.06.2019.  
 Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 16.09.2019 
 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, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut 
proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru) a 
membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a acestuia.  
       

                                                     
 PREŞEDINTE,   

 
Cătălin Drulă 
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