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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 22, 
23, 24 şi 25 august a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 22, 23, 24 şi 
25 august a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei, fiind absenți: domnul deputat Suciu Vasile-Daniel (PSD), domnul deputat 
Ioan Mihăilă (UNPR) și domnul deputat Molnar Zsolt (UDMR).  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 23 august a.c. s-a aflat proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (Plx 451/2015). 

Ședința s-a desfășurat sub forma unui grup de lucru condus de  doamna deputat 
Lucia-Ana Varga, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și 
raportor al proiectului aflat în discuție. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (Plx 
451/2015) are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal unitar privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice, ca urmare a necesităţii adaptării 
şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile reglementări europene în acest domeniu, 
în contextul îndeplinirii angajamentelor ce îi revin României şi care derivă din 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, evitând astfel, eventualele 
sancţiuni generate de nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea 
termenului de transpunere a Directivei nr.2012/19/UE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 4 iulie 2012, privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE), respectiv 14 februarie 2014, precum şi prin încălcarea, de 
către autorităţile române, a angajamentului de a transpune respectivul act 
europen până la sfârşitul lunii august 2014, contribuind la reducerea deşeurilor şi 
la eficientizarea valorificării resurselor, prin promovarea de noi standarde privind 
colectarea, reutilizarea şi reciclarea echipamentelor electronice uzate. 



În urma analizării proiectului și a propunerilor de îmbunătățire primite la comisie 
din partea ONG-urilor, domnii deputați desemnați ca raportori ai proiectului au 
hotărât amânarea acestuia pentru sesiunea parlamentară care va începe în luna 
septembrie.a.c 
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