PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
Bucureşti, 20.03.2019
Nr.4c-8/88

Către,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative
pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, trimisă
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr.Plx.69 din 26
februarie 2018 și înregistrată cu nr.4c-8/88/27.02.2018.

VICEPREŞEDINTE,
Lucian-Eduard SIMION
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
Bucureşti, 20.03.2019
Nr.4c-8/88
RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.211/2011
privind regimul deşeurilor
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificărileși completările ulterioare, Comisia
pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în
procedură obișnuită , cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, trimisă cu adresa nr.Plx.69 din 26
februarie 2018 şi înregistrată cu nr.4c-8/88/27.02.2018.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea
şi completarea Legii nr.211/2011, în vederea majorării cuantumului
amenzilor

şi

a

introducerii

unor

sancţiuni

complementare

pentru

nerespectarea interdicţiei de abandonare a deşeurilor.
Senatul,

în

calitate

de

primă

Cameră

sesizată,

a

respins

propunerea legislativă în ședința din data de 19 februarie 2018.
Conform

dispoziţiilor

art.75

alin.(1)

din

Constituţia

României,

republicată şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor
este Cameră decizională.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul
favorabil al Consiliului Legislativ (nr.842/12.10.2017), avizul negativ al
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (nr.4c6/64/13.03.2018), avizul negativ al Comisiei pentru industriiși servicii
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(4c-3/74/2018) și avizul

negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi

imunităţi (nr.4c-11/144/12.03.2018).
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia
pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat propunerea legislativă în
şedinţa din 19 martie 2019.
Din numărul total de 17 membri ai Comisiei pentru mediu şi
echilibru ecologic au fost prezenți la dezbatere 11 deputaţi.
La dezbateri a participat în calitate de invitat, conform prevederilor
art.54 şi art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările și

completările

ulterioare,

domnul

Laurențiu

Adrian

Neculaescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative
pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, cu
amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din
prezentul raport.
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor ordinare.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Lucian-Eduard SIMION

Petru FARAGO

Consilier parlamentar,
Andreea Negulescu
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AMENDAMENTE

ANEXA

ADMISE

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au admis următoarele amendamente:
Nr.
Crt.
1.

2.

3.

Text Legea 211/2011
privind regimul
deșeurilor

Forma inițiatorului

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Lege pentru modificarea
Legii nr.211/2011 privind
regimul deșeurilor

Lege pentru modificarea și
completarea Legii
nr.211/2011 privind regimul
deșeurilor

Articol unic. Legea nr.
211/2011
privind
regimul
deşeurilor,
republicată
în
Monitorul Oficial al României, Nemodificat
Partea I, nr. 220 din 28
martie 2014, cu modificările
şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează
după cum urmează:
Art. 14
La
articolul
14,
după Se elimină
(1)Pentru
asigurarea alineatul (2) se adaugă un
unui
grad
înalt
de nou alineat, alin. (3), cu
valorificare, producătorii următorul cuprins:
de deşeuri şi deţinătorii
de deşeuri sunt obligaţi
să colecteze separat cel
puţin
următoarele
categorii
de
deşeuri:
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Motivarea
amendamentelor

hârtie, metal, plastic şi
sticlă.
(2)Operatorii economici
care colectează şi/sau
transportă deşeuri au
obligaţia de a asigura
colectarea separată a
acestora şi de a nu le
amesteca
în
timpul
transportului.

(3) se interzice colectarea si
(3) Se elimină
în
vederea
transportul
eliminării deșeurilor de orice
tip
de
către
operatori
Autor: Glad Varga, deputat
economici
nelicen
țiați
și
PNL
neautorizați din punct de
vedere al protec
ției mediului
pentru opera
țiile respective
sau de către alte persoane
neautorizate.
4.

Art. 61
La articolul 61, alineatul 1. La articolul 61, alineatul
(1)Următoarele
fapte (1), litera a) se modifică și va (1), litera a) se modificăși
constituie contravenţie şi avea următorul cuprins:
va avea următorul cuprins:
se sancţionează după
cum urmează:
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Aspect reglementat
prin OUG 74/2018

Corelare
cu
forma
OUG
74/2018
și
modificare
conform
punctului de vedere al
Consiliului Legislativ

a)cu
amendă
de
la
1.000 lei la 2.000 lei,
pentru persoanele fizice,
şi de la 20.000 lei la
40.000
lei,
pentru
persoanele
juridice,
încălcarea
dispoziţiilor
art. 8 alin. (1), (2) şi (4),
art. 13, art. 14, art. 15
alin. (1) lit. a) şi b), art.
17 alin. (3), art. 19 alin.
(2) lit. a), c) şi d), alin.
(3) şi (4), art. 22 alin.
(1) şi (2), art. 26 alin.
(1), art. 27 alin. (1), art.
28 alin. (1), art. 32 alin.
(1) şi art. 36 alin. (2);

5.

--------------------------

a) cu amendă de la 3.000 lei
la
6.000
lei,
pentru
persoanele fizice,și de la
20.000 lei la 40.000 lei,
pentru persoanele juridice,
încălcarea dispozițiilor art. 8
alin. (1), (2)și (4), art. 13,
14, art. 15 alin. (l) lit. a)
și
b), art. 17 alin. (2), art. 19
alin. (2) lit. a), c)și d), alin.
(3), alin. (4), art. 22 alin.
(1), alin (2),art. 26 alin. (1),
art. 27 alin. (l), art. 28 alin.
(1), art. 32 alin. (l), art. 36
alin. (2);

a)
cu amendă de la 3.000
lei la 6.000 lei, pentru
persoanele fizice,și de la
20.000 lei la 40.000 lei,
pentru persoanele juridice,
încălcarea dispoziţiilor art. 8
alin. (1), (2) şi (4), art. 13,
art. 14, art. 15 alin. (1) lit.
a) şi b), art. 17 alin. (3),
art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi
d), art. 19 alin. (3) şi alin
(4), art. 22 alin. (1) şi alin
(2), art. 26 alin. (1), art. 27
alin. (1), art. 28 alin. (1),
art. 32 alin. (1), art. 36 alin.
(2);
Autor: Glad Varga, deputat
PNL

La
articolul
61,
după 2. După articolul 61 se Modificare
conform
alineatul (5), se introduc introduce un articol nou, punctului de vedere al
două noi alineate, alin (6) articolul 611:
Consiliului Legislativ
alin (7), cu următorul
cuprins:
Art.
611
În
cazul
(6) Se constituie sanc
țiunea
nerespectării dispozițiilor
complementară de ridicare a art. 19 alin (3), se aplică
deșeurilor abandonate si și următoarea sanc
țiune
curățarea terenului pentru contravențională
faptele prevăzute la art. 19, complementară:
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alin 3, precumși eliminarea
acestora conform legislației în
vigoare.

ridicarea
șeurilor
de
depozitate în alte zone
decât
cele
autorizate,
curățarea terenului, precum
și
eliminarea
acestora
conform
legisla
ției
în
vigoare;

(7) Se elimină
(7) Se constituie sanc
țiunea
complementară de confiscare
a mijlocului de transport, cu o
masă mai mare de 3,5 tone,
pentru deșeurile abandonate
de către persoanele fizice
juridice
care
încalcă
prevederile art. 19., alin 3.
Autor: Glad Varga, deputat
PNL
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