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AVIZ

PLx nr.451/2015

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
și 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei
şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice (PLx nr.451/2015).
Proiectul de lege are ca obiect crearea cadrului legal unitar privind deșeurile de
echipamente electrice, ca urmare a necesității adaptării și actualizării legislației naționale
cu noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor
ce-i revin României în calitate de stat membru al UE, evitând astfel, eventualele
sancțiuni generate de nerespectarea legislației europene, prin depășirea termenului de
transpunere - 14 februarie 2014 - a Directivei nr.2012/19/UE a Parlamentului European
și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
(DEEE).
Actul normativ stabilește măsuri vizând protejarea mediului și a sănătății umane
prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării și gestionării deșeurilor de
echipamente electrice și electronice (DEEE), precum și prin reducerea efectelor globale
ale utilizării resurselor și îmbunătățirea eficienței utilizării acestora.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri,
conform avizului nr. 308/06.04.2015.
Senatul a adoptat proiectul de lege, în procedură de urgenţă, în ședința din data
de 03.06.2015.
În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege se încadrează în categoria
legilor ordinare și urmează a fi votat în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din
Constituția României.
Potrivit dispozițiilor art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată, 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 a membrilor prezenţi, avizarea
favorabilă a acestuia.
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