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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

            DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                Bucureşti, 23 iunie 2015 

                  Nr. PLx.  451/2015 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015  
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată pentru dezbatere şi avizare, în procedură de 

urgenţă cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, transmis cu adresa PLx. 451 din 10 iunie 

2015 şi înregistrat în cadrul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu nr. 4c-11/774 din 12.05.2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 

3 iunie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 

308/6.04.2015. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect crearea cadrului legal unitar privind deşeurile 

de echipamente electrice şi electronice ca urmare a necesităţii asigurării transpunerii corecte şi integrale a 

acquis-ului comunitar şi implementării acestuia, evitându-se astfel, sancţiunile generate de nerespectarea 

termenului de transpunere a Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 

2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), respectiv data de 14 februarie 

2014. În data de 17.10.2014, Comisia Europeană a înaintat României avizul motivat pentru 
neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 
2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, România aflându-se, în acest moment, în ultima 

etapă a fazei precontencioase a procedurii de infringement. 

În şedinţa din data de 23 iunie 2015, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat actul normativ supus avizării, 

expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât să acorde aviz 

favorabil proiectului de lege. 

Prin conţinutul său normativ, proiectul face parte din categoria legilor ordinare.  
 

 VICEPREŞEDINTE,                                                                   SECRETAR, 
Ciprian Nicolae NICA                                      Sorin Constantin STRAGEA 
 
 Consilier parlamentar,                                                                                    Avizat şef serviciu,                                            

   Alexandra MUŞAT                                                                                         Ciprian BUCUR 
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