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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 12.02.2007 
                                                      Nr.23/285/2006 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.465/2001 care aprobă Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale, transmisă cu 

adresa nr.P.l.x 953 din 11 decembrie 2006. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, Camera decizională pentru această propunerea legislativă este Camera 

Deputaţilor. 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

 
 

 

 

Administrator
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Bucureşti, 12.02.2007 
            Nr.23/285/2006 

 
 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.465/2001 care aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 
privind gestionarea deşeurilor industriale 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.465/2001 care aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale, transmisă cu adresa nr.P.l.x 
953 din 11 decembrie 2006, înregistrată la comisie sub nr.23/285 din 12 decembrie 
2006. 
  Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 6 decembrie 
2006. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea 
legislativă, cu avizul nr.31/1494 din 29 ianuarie 2007. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 988 din 17 iulie 2006, a avizat 
favorabil această propunere legislativă, formulând observaţii şi propuneri. 
  Guvernul, prin punctul său de vedere nr.2567 din 23 august 2006, nu 
susţine prezenta propunere legislativă în forma prezentată. 
  Propunerea legislativă are în vedere reglementarea numeroaselor 
nereguli şi ilegalităţi săvârşite de societăţile comerciale care colectează şi valorifică 
deşeurile industriale. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 7 februarie 2007 şi au hotărât cu unanimitate de voturi, 
respingerea acestei propuneri legislative având în vedere că se află în procedură 
legislativă un proiect de act normativ de modificare şi completare a actelor 
normative care transpun acquis-ul comunitar de mediu, prevederile O.U.G. nr. 
16/2001 constituind o barieră în calea liberei circulaţii a mărfurilor şi serviciilor şi, 
în consecinţă, urmând a fi abrogată. 
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  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Economiei şi Comerţului: domnul Călin Istrăţoiu – director al Comisiei Naţionale 
pentru Reciclarea Materialelor şi doamna Adina Fer – consilier. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 de deputaţi din totalul de 21 
de deputaţi membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia 
României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
                          Iulian Iancu                                            Aurelia Vasile 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
 
Expert parlamentar, 
Isabela Robe 


