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AVIZ 
asupra 

     Proiectului de Lege privind gestionarea deşeurilor de medicamente provenite 
de la populaţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniu 

     În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu Proiectul de Lege privind gestionarea deşeurilor de medicamente 
provenite de la populaţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniu, cu adresa PLx 496, înregistrată cu nr. 4c-13/870 din data de 
19 octombrie 2021. 

    Potrivit dispoziţiilor art.75  din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este cameră decizională. 

   Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare regimul medicamentelor aflate 
în posesia populaţiei şi de care aceasta doreşte să se debaraseze, devenite astfel 
deşeu în urma expirării, schimbării tratamentului pacientului, deteriorării 
medicamentelor sau a ambalajelor acestora, retragerilor de la utilizare de către 
producător, neutilizării sau prin in orice alt mod. 

   Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în  
şedinţa din 25 ianuarie 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 s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 
proiectului de lege. 

     Proiectul de  lege  face parte din categoria legilor organice. 

             
                 PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 
      Laura-Cătălina VICOL CIORBĂ                                       Ladanyi Laszlo-Zso                   
                 
Consilier  parlamentar, 
 Andrada Armencea 
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