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RAPORT SUPLIMENTAR
asupra Propunerii legislative privind aprobarea procedurii de pregătire pentru 

reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice 

privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a 

echipamentelor electrice şi electronice reutilizate 

(L296/2022)

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru Mediu, prin adresa L 296 din 

10.05.2022, a fost sesizată de către Biroul Permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi 

elaborării unui raport, cu Propunerea legislativă privind aprobarea procedurii de 

pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a 

cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare 

şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate, avănd ca 

iniţiatori pe Pufu Vlad-Mircea - senator PNL; Avrămescu Gabriel-Ioan - deputat PNL; Balint 

Liviu-Ioan - deputat PNL; Barcari Rodica-Luminiţa - deputat PNL; Burduja Sebastian-Ioan - 

deputat PNL; Calista Mara-Daniela - deputat PNL; Cazan Laurenţiu-Nicolae - deputat PNL; 

Ciofu Cătălina - deputat PNL; Cozmanciuc Corneliu-Mugurel - deputat PNL; Cruşoveanu 

Marian - deputat PNL; Marşalic Jaro Norbert - deputat PNL; Merka Adrian-Miroslav - 

deputat UDSCR [minorităţi); Morar Olivia-Diana - deputat PNL; Muraru lulian-Alexandru - 

deputat PNL; Polak Tudor - deputat PNL; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL; Tătaru Nelu 

- deputat PNL; Thellmann Christine - deputat PNL.
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în şedinţa din 30 mai 2022, plenul Senatului a hotărât trimiterea spre 

reexaminare a propunerii legislative privind aprobarea procedurii de pregătire 

pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor 

tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi 
monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea procedurii de 

pregătire pentru reutilizarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice din 

perspectiva necesităţii de aliniere la normele şi exigenţele europene în materie, în 

consonanţă cu obligaţiile ce revin statului român, ca stat membru al Uniunii Europene.

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă.

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil propunerea legislativă.

Consiliul Concurenţei a transmis un punct de vedere cu o observaţie.
Comisia pentru ştiinţă, inovare şi tehnologie a analizat propunerea legislativă şi 

a emis un aviz favorabil.
Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei a analizat propunerea 

legislativă şi a emis un aviz favorabil.
Membrii comisiei pentru mediu, în şedinţa din 24 mai 2022, au dezbătut propunerea 

legislativă şi avizele primite şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport de 

respingere.
. Membrii comisiei pentru mediu, în şedinţa din 14 iunie 2022, au dezbătut 

propunerea legislativă şi avizele primite şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte 

un raport suplimentar de respingere.

La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu prevederile 

art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
reprezentantul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, domnul secretar de stat Bogdan- 

Radu BALANIŞCU şi reprezentantul Ministerului Afacerilor de Interne, domnul comisar şef 

Mihai RĂDULESCU.
Comisia pentru Mediu supune spre dezbatere şi adoptare Plenului Senatului

raportul suplimentar de respingere şi propunerea legislativă.



în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă înregistrată cu 

L296/2022 face parte din categoria legilor ordinare şi, în temeiul art.109 din 

Regulamentul Senatului în vigoare, urmează a fi luată în dezbatere şi adoptare în 

conformitate cu prevederile art. 76 alin.[2} din Constituţia României, republicată.
Conform art. 75 alin.[2) din Constituţia României şi art. 92 alin.[7) pct.l din 

Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare. Senatul este prima 

cameră sesizată.
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