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Nr.4c-19/42/23.03.2022 
 

PLx nr.99/2022 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.9/2022 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite 
de la nave 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi 

comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare de 

preluare a deșeurilor provenite de la nave (PLx nr.99/2022). 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță, conform 

avizului nr.84/28.01.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 

conform avizului nr. 390/25.01.2022. 

 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 07.03.2022. 

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. 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 

României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul 

de lege în ședința din 23 februarie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi 

avizarea favorabilă a acestuia. 
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