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Către:
BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege pentru
modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice
ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului, transmis Comisiei juridice, de
disciplină și imunități și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic pentru examinare în
fond, cu adresa PL x. 825 din 25 noiembrie 2015.
În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor organice.
PREŞEDINTE,
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Nicuşor HALICI
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în
vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției
mediului
În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și
imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere, în
fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea
unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în
domeniul protecției mediului , trimis cu adresa nr. PL-x 825 din 25 noiembrie 2015.
Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu dispozițiile art.75
alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința
din 11 noiembrie 2015.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri,
conform avizului cu nr.1103 din 14 octombrie 2015.
Guvernul României a transmis un punct de vedere favorabil cu nr.2391 din 15
martie 2018.
Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de lege – Hotărârea
nr. 164 din 19 februarie 2015.
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat favorabil
inițiativa legislativă prin avizul nr. 4c-6/479 din 2 februarie 2016.
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
a avizat favorabil prin avizul nr. 4c-4/650 din 11 decembrie 2015
Comisia pentru afaceri europene a avizat favorabil inițiativa legislativă prin avizul
nr. 4c-19/918 din 8 decembrie 2015.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea, completarea, respectiv
abrogarea, după caz, a opt acte normative, intervențiile legislative fiind argumentate în
Expunerea de motive prin faptul că României i s-a transmis de către Comisia Europeană o

solicitare de informații cu privire la transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecția
mediului prin intermediul dreptului penal.
În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților,
cu modificările și completările ulterioare, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de
lege mai sus menționat, în ședințe separate.
Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în
ședința din 6 noiembrie 2018.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut proiectul de lege în
ședința din 4 decembrie 2018.
În urma examinării proiectului de lege, a documentelor menționate mai sus, precum și
pe baza opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților, adoptarea Proiectului de Lege pentru
modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice
ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului, cu amendamentele admise prevăzute
în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.
În raport de obiectul și conținutul său, inițiativă legislativă face parte din categoria
legilor organice.
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Anexa
AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
crt.
1.

Forma adoptata de Senat
LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în
vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în
domeniul protecţiei mediului

2.

Amendamente propuse

Motivare

Nemodificat
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Comisia juridică, de disciplină și imunități

Art.I.- Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, Se elimina
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
completează după cum urmează:
Comisia juridică, de disciplină și imunități
1.
La articolul 345, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alin.(6), cu următorul cuprins:
„(6) Prin excepţie de la dispoziţiile art.137 alin.(2), în cazul
infracţiunii prevăzute în prezentul articol suma corespunzătoare unei
zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei şi
25.000 lei.”
2.
Articolul 356 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Infectarea apei Art.356.(1) Infectarea prin orice mijloace a surselor sau reţelelor de apă, dacă
apa devine dăunătoare sănătăţii oamenilor, animalelor sau plantelor,
se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2)
Dacă fapta este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea
de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(3)
Prin excepţie de la dispoziţiile art.137 alin.(2), în cazul
infracţiunii prevăzute în prezentul articol suma corespunzătoare unei
zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei şi
25.000 de lei.
(4)
Tentativa se pedepseşte.”
0

Rămas fara obiect de
reglementare in urma
adoptării Ordonanței de
urgență nr. 18/2016
pentru modificarea și
completarea Legii nr.
286/2009 privind Codul
penal, Legii nr. 135/2010
privind
Codul
de
procedură
penală,
precum
și
pentru
completarea art. 31 alin.
(1) din Legea nr.
304/2004
privind
organizarea judiciară

3.

Art.II.- La articolul 49 din Legea nr.17/1990 privind regimul
juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei
contigue şi al zonei economice exclusive ale României,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.252
din 8 aprilie 2014, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, Nemodificat
alin.(5), cu următorul cuprins:

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Comisia juridică, de disciplină și imunități

4.

„(5) Prin derogare de la dispoziţiile art.137 alin.(2) din Legea
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, în cazul infracţiunii prevăzute în prezentul articol suma
corespunzătoare unei zile- amendă pentru persoana juridică este
cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei.”
Art.III- La articolul 92 din Legea apelor nr.107/1996, publicată
In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.244 din 8
octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, după
alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(6), cu următorul
Nemodificat
cuprins:

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic

5.

„(6) Prin derogare de la dispoziţiile art.137 alin.(2) din Legea Comisia juridică, de disciplină și imunități
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, în cazul infracţiunilor prevăzute în prezentul articol, suma
corespunzătoare unei zile- amendă pentru persoana juridică este
cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei.”
Art.IV.- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.1196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi
Nemodificat
completările ulterioare, se completează după cum urmează:

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic

1.
La articolul 2, după punctul 181 se introduce un nou punct, Comisia juridică, de disciplină și imunități
2
pct.18 cu următorul cuprins:
„182. Daună semnificativă adusă mediului - daună ireversibilă sau de
lungă durată, cuantificabilă ori nu în bani, produsă în orice mod
asupra mediului;”
2.
La articolul 98 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă
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6.

literă, lit.h), cu următorul cuprins:
,,h) producţia, importul, exportul, introducerea pe piaţă sau folosirea
de substanţe care diminuează stratul de ozon, cu încălcarea
dispoziţiilor legale în domeniu.”
3.
La articolul 98 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă
literă, lif.), cu următorul cuprins:
,,f) exploatarea cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu a unei
instalaţii în care se desfăşoară o activitate periculoasă sau în care sunt
depozitate ori utilizate substanţe sau preparate periculoase, de natură
a provoca în afara instalaţiei decesul ori vătămarea corporală a unei
persoane sau o daună semnificativă adusă mediului.”
4.
La articolul 98 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă
literă, lit.a1), cu următorul cuprins:
„a1) deversarea, emiterea sau introducerea, cu încălcarea dispoziţiilor
legale în domeniu, de surse de radiaţii ionizante în aer, apă sau sol
care sunt de natură să provoace contaminarea mediului sau expunerea
populaţiei la radiaţii ionizante;”
5.
La articolul 98, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate,
alin.(7)-(9), cu următorul cuprins:
„(7) în cazul infracţiunilor prevăzute la alin.(2) lit.a) şi h) şi alin.(4)
lit.a1), săvârşite din culpă, limitele de pedeapsă se reduc la jumătate.
(8)
Infracţiunea prevăzută la alin.(3) lit.f), săvârşită din culpă, se
pedepseşte cu pedeapsa închisorii prevăzute la alin.(3), ale cărei
limite speciale se reduc la jumătate sau cu amendă.
(9)
Prin derogare de la dispoziţiile art. 137 alin.(2) din Legea
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, în cazul infracţiunilor prevăzute în prezentul articol, suma
corespunzătoare unei zile- amendă pentru persoana juridică este
cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei.”
Art.V.- La articolul 271 din Legea nr.86/2006 privind Codul
vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Nemodificat
Partea I, nr.350 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, după alineatul (1) se introduc două noi Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Comisia juridică, de disciplină și imunități
alineate, alin.(2) şi (3), cu următorul cuprins:
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7.

„(2) Pentru faptele prevăzute la alin.(1), săvârşite din culpă, limitele
de pedeapsă se reduc la jumătate.
(3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 137 alin.(2) din Legea
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, în cazul infracţiunilor prevăzute în prezentul articol, suma
corespunzătoare unei zile- amendă pentru persoana juridică este
cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei.”
Art.VI. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.442 din 29 iunie 2007, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, cu Nemodificat
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
urmează:
Comisia juridică, de disciplină și imunități
1.La articolul 52 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă
literă, lit.h1), cu următorul cuprins:
„h1) comerţul cu exemplare din speciile prevăzute la anexele A şi B
din Regulamentul (CE) nr.338/97 al Consiliului din 9 decembrie
1996 privind protecţia speciilor, faunei şi florei sălbatice prin
controlul comerţului cu acestea, publicat în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene nr.L61 din 3 martie 1997, cu modificările şi
completările ulterioare, ori cu părţi sau derivate ale acestora, cu
încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, cu excepţia cazurilor în
care fapta afectează o cantitate mică de astfel de exemplare şi are un
impact nesemnificativ asupra stării de conservare a speciilor.”
2.La articolul 52, după alineatul (1) se introduc două noi alineate,
alin.(2) şi (3), cu următorul cuprins:
„(2) Pentru săvârşirea din culpă a faptelor prevăzute la alin.(1) lit.c),
d) şi h1), pedeapsa este amenda.
(3)Prin derogare de la dispoziţiile art. 137 alin.(2) din Legea
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, în cazul infracţiunii prevăzute la alin.(1), suma
corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este

3

8.

cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei.”
ArtVII.- Legea nr.101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea
unor fapte privind degradarea mediului, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.223 din 28 martie Nemodificat
2014, se abrogă

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Comisia juridică, de disciplină și imunități

9.

Art.VIII.- Articolul 63 din Legea nr.211/2011 privind regimul
deşeurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.220 din 28 martie 2014, se modifică şi se completează, după Nemodificat
cum urmează:
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
1. La alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, lit.g), cu Comisia juridică, de disciplină și imunități
următorul cuprins:
,,g) colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deşeuri,
inclusiv controlul acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a
spaţiilor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de comercianţi
sau brokeri în procesul de gestionare a deşeurilor, cu încălcarea
dispoziţiilor legale în domeniu, care pot provoca decesul ori
vătămarea corporală a unei persoane sau o daună semnificativă
calităţii aerului, calităţii solului sau calităţii apei ori animalelor sau
plantelor.”
2.Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Exportul sau importul de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor
legale în domeniu, în cazul în care această activitate intră în
domeniul de aplicare al art.2 pct.35 din Regulamentul (CE) nr.
1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie
2006 privind transferurile de deşeuri, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, L.190 din 12 iulie 2006, indiferent dacă
transportul se efectuează prin una sau mai multe operaţiuni, se
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.”
3.După alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin.(3)-(5), cu
următorul cuprins:
„(3) Pentru faptele prevăzute la alin.(1) lit.g) şi alin.(2) săvârşite din
4

culpă, limitele de pedeapsă se reduc la jumătate.
(4)Prin derogare de la dispoziţiile art.137 alin.(2) din Legea
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, în cazul infracţiunilor prevăzute în prezentul articol, suma
corespunzătoare unei zile- amendă pentru persoana juridică este
cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei.”
(5)Tentativa se pedepseşte.”
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