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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 16 iunie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 16 iunie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile Ghiorghe 
Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, 
Titi Holban, Daniel Iane, Josif Moldovan, Murgu Neagu, Cornel Mircea 
Sămărtinean,Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, Grindeanu Sorin Mihai, 
Iusein Ibram, Varujan Pambuccian, Ion Şcheau. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 
1. Plx 415/2015 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice; 

2. Iniţiativa de preluare a Preşedinţiei Conferinţei Europene 
Interparlamentare privind Spaţiul (EISC) pe anul 2016; 

3. Diverse. 
 

Lucrările comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea 
– preşedintele comisiei. 

 
1. Plx 415/2015 - Proiectul 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, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei 
şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgenţă, 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 deşeurile de 
echipamente electrice, ca urmare a necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale 
cu noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor 
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ce-i revin României în calitate de stat membru al UE, evitând astfel, eventualele sancţiuni 
generate de nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea termenului de transpunere - 
14 februarie 2014 - a Directivei nr.2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. 

Actul normativ vizează atât reducerea deşeurilor cât şi eficientizarea valorificării 
resurselor şi promovează noi standarde privind colectarea, reutilizarea şi reciclarea 
echipamentelor electronice uzate (DEEE).  De asemenea,  se extinde domeniul de 
aplicare atât în sfera echipamentelor electronice utilizate de consumatori, dar şi cele 
utilizării profesionale. În materie de colectare selectivă, actual ţintă de 4 Kg DEEE pe cap 
de locuitor va fi înlocuită începând cu anul 2016 cu o formulă procentuală reprezentând 
între 40% şi 45% din greutatea de EEE introdusă pe fiecare piaţă naţională. În a doua 
etapă de acţiune care va începe în 2021, rata de colectare minimă care va trebui realizată 
anual va creşte la 65% din greutatea medie a EEE introduce pe piaţă în cei trei ani 
precedenţi. 

Ca urmare a netranspunerii acestei directive în data de 17 octombrie 2014 
Comisia Europeană a înaintat României avizul motivat pentru neîndeplinirea obligaţiei de 
comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2012/19/UE. În prezent 
România se află în ultima etapă a fazei precontencioase a procedurii de infringement 
existând posibilitatea declanşării în perioada imediat următoare a procedurii contencioase 
care se soluţionează de către Curtea de Justiţie a UE, care poate impune statului român 
plata unei sume forfetare de minim 1.740.000 de euro şi a unor penalităţi cuprinse între 
2000 şi 124.000 euro pentru fiecare zi de întârziere. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat 
proiectul de lege, în procedură de urgenţă, în şedinţa din data de 03.06.2015. 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege se încadrează în categoria 
legilor ordinare şi urmează a fi votat în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 
Constituţia României.  

Potrivit dispoziţiilor art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor 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.  

 

2. Iniţiativa de preluare a Preşedinţiei Conferinţei Europene 
Interparlamentare privind Spaţiul (EISC) pe anul 2016 

 
Domnul deputat Daniel Vasile Oajdea preşedintele Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor a dat cuvântul domnului deputat Valerian Vreme  
preşedintele Subcomisiei pentru spaţiu pentru a prezenta această iniţiativă. 



Domnul deputat Valerian Vreme a precizat că Directorul Departamentului de 
Politici al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), domnul Kai-Uwe Schrogl, precum şi  
statele membre EISC  a propus delegaţiei României preluarea Preşedinţiei Conferinţei 
Europene Interparlamentare privind Spaţiul (EISC) pe anul 2016. 

Conferinţa Europeană Interparlamentară privind Spaţiul (EISC), înfiinţată în anul 
1999, favorizează cooperarea între parlamentele naţionale din Europa şi un dialog continuu 
pe probleme de politică spaţială.  

Prin Subcomisia pentru Spaţiu, România este stat membru al Conferinţei Europene 
Interparlamentare privind Spaţiul, organizată sub egida Institutului de Politici Spaţiale 
Europene al ESA şi a preluat şi deţinut preşedinţia acesteia pe tot parcursul anului 2010, 
colaborând cu Agenţia Spaţială Română la dezbaterile asupra proiectelor prezente şi 
viitoare. 

Aceasta a implicat organizarea de către Parlamentul României, respectiv, Subcomisia pentru 
Spaţiu, a unui Workshop Tematic pregătitor al Sesiunii Plenare EISC, ce a avut loc în data 
de 17 mai 2010 şi organizarea Conferinţei Europene Interparlamentare privind Spaţiul, ce a 
avut loc în perioada 25-26 octombrie 2010 cu tema “Beneficiile spaţiului pentru societate”.  
Rolul pe care l-a avut această implicare a adus multă admiraţie din partea parlamentelor – 
state membre ale EISC- asupra României în politica spaţială, respectiv tot ceea ce implica 
domeniul spaţial.  

Subcomisia pentru Spaţiu a avut o contribuţie importantă pe durata preşedinţiei 
(2010) prin realizarea primei legături între EISC (Parlamentele naţionale - domeniul spaţial) 
şi Parlamentul European - Intergrupul "Sky and Space". Această activitate necesită 
continuare şi se înscrie în planurile europene de a realiza o Politică Spaţială Europeană 
unitară. Aşadar, preluarea Preşedinţiei EISC 2016 reprezintă un pas important pentru 
implicarea continuă a României în politica spaţială europeană şi implicit pentru îndeplinirea 
misiunii Subcomisiei pentru Spaţiu, de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea europeană şi 
internaţională în domeniul spaţiului cosmic, de creare de condiţii favorabile derulării 
activităţilor spaţiale ale României. 

Preluarea Preşedinţiei EISC 2016 de către România, va fi anunţată în cadrul 
Sesiunii Plenare a celei de-a XVII-a Conferinţă Europeană Interparlamentară privind 
Spaţiul, ce va avea loc în perioada 22-24 septembrie 2015, la Madrid.  

Preşedinţia EISC 2016 (01 ianuarie-31 decembrie 2016), conform statutului EISC, 
va presupune: 

- organizarea în România a unui seminar tematic în vederea pregătirii 
Sesiunii Plenare a EISC;  



- organizarea în România a Sesiunii Plenare a celei de-a XVIII-a Conferinţă 
Europeană Interparlamentară privind Spaţiul (EISC). 

 
 

3. Diverse. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a prezentat şi a supus la vot proiectul 
programului de lucru al comisiei pe perioada vacanţei parlamentare, iulie-august 2015. 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 

 
PREŞEDINTE, 

                                            
         Daniel Vasile Oajdea 

 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                     Bucureşti,

