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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                            

Bucureşti, 29 martie 2022                
PL-x 99/2022             

                                                                                  4c-13/184/2022 
 

AVIZ 
 
asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2022 

privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave   
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2022 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave, 
trimis cu  adresa  nr. PL x 99 din 14 martie 2022 și înregistrat cu nr. 4c-13/184 din 15 
martie 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 7 martie 2022. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei (UE) 

2019/883 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 
instalaţiile portuare de preluare pentru predarea deşeurilor provenite de la nave, de 
modificare a Directivei 2010/65/UE şi de abrogare a Directivei 2000/59/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial seria L nr.151 din 7 iunie 2019. Proiectul vizează 
instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave, în scopul creării 
cadrului legal pentru protejarea mediului marin, în mod special a ecosistemului 
marin Marea Neagră, împotriva efectelor negative a deversărilor ilegale de deşeuri 
provenite de la navele care folosesc porturile româneşti, prin îmbunătăţirea 
procesului de predare/primire controlată în instalaţiile portuare de preluare a 
deşeurilor provenite de la nave, corelată cu revizuirea formalităţilor de raportare 
pentru monitorizarea navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturi. De 
asemenea, se preconizează abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind 
instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor 
mărfii. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din data de 29 martie 2022. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Consiliului 
Economic și Social.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege pentru 
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aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2022 privind instalaţiile portuare de preluare 
a deşeurilor provenite de la nave. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  face parte 
din categoria legilor ordinare.  
 
 
 
 
                       PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 

 
         Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                            Olivia  - Diana Morar        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 


