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      AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind gestionarea deşeurilor de medicamente provenite de la 

populaţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va 
fi transmis Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, 
care sunt sesizate în fond cu proiectul de Lege privind gestionarea deşeurilor de medicamente 
provenite de la populaţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniu, transmis cu adresa nr. P.L.x. 496/2021 din 18 octombrie 2021, înregistrat la comisie 
sub nr.4c-3/518/2021 din 18 octombrie 2021. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 610/26.07.2021, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.5311/13.07.2021, avizează favorabil 
proiectul de act normativ cu observații. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în ședința 
din 11 octombrie 2021. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare regimul medicamentelor aflate în posesia 
populaţiei şi de care aceasta doreşte să se debaraseze, devenite astfel deşeu în urma expirării, 
schimbării tratamentului pacientului, deteriorării medicamentelor sau a ambalajelor acestora, 
retragerilor de la utilizare de către producător, neutilizării sau prin în orice alt mod. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 16 noiembrie 2021. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
 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.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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