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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, trimis
Comisiei pentru mediuși echilibru ecologic, spre dezbatere

, pe fond cu

adresa nr. PLx.538 din 8 noiembrie 2016.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE
av.dr. Remus-Adrian Borza
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RAPORT
asupra proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.211/2011
privind regimul deşeurilor
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost
sesizată

spre

dezbatere,

pe

fond,

cu

proiectul

de

Lege

pentru

completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, transmis
cu adresa nr.PLx.538 din 07 noiembrie 2016 şi înregistrat la Comisia pentru
mediu şi echilibru ecologic cu nr.4c-27/654 din 8 noiembrie 2016.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul
favorabil al Consiliului Legislativ (662/6.07.2016), avizul negativ al
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (4c-6/511),
avizul negativ al Comisiei pentru industrii(4c-3/460/2016) și avizul
favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (PLx538/2016).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.22
din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu un nou
alineat, care să reglementeze faptul că deţinătorilor/producătorilor de
deşeuri persoane juridice, comercianţilor, precum şi operatorilor economici
prevăzuţi la art.22 alin.(2) din respectivul act normativ, li se anulează
autorizaţia de mediu de către autoritatea competentă pentru protecţia
mediului, dacă elimină materialul rezultat în urma vidanjării, reziduurile
solide menajere, industriale, de grajd, de stradă, cadavrele de animale,

1

precum şi deşeurile toxice şi periculoase în alte locuri decât cele stabilite de
consiliile locale şi prin alte sisteme decât cele admise de normele sanitare în
vigoare.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în data de 01 noiembrie 2016.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a
examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţa din data de 23 mai
2017. La lucrările comisieiși

-au înregistrat prezen
ța un număr de

10

deputați, membri ai comisiei.
La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în
conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, domnul Laurențiu Adrian Neculaescu, secretar de stat în cadrul
Ministerului Mediuluiși doamna Cecilia Martin, director în Ministerului
Mediului.
În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere
transmise de Consiliul Legislativ şi comisiile avizatoare, membrii comisiei au
hotărât,

cu

unanimitate

de

voturi,

să

propună

Plenului

Camerei

Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru completarea Legii
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor întrucât proiectul de lege face referire
la tipuri de materiale care nu fac obiectul Legii nr.211/2011, şi anume
materiale rezultate în urma vidanjării, reziduurile de grajd cadavrele de
animale, şi totodată, cuprinde termeni care nu sunt definiţi în această lege:
reziduuri, deşeuri toxice şi periculoase.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face
parte din categoria legilor ordinare.
Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României,
republicată

şi

ale

art.92

alin.

(9)

pct.1

din

Regulamentul

Camerei

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.
PREŞEDINTE,
av.dr. Remus-Adrian Borza

SECRETAR,
Farago Petru

Consilier parlamentar,
Alina Alexandriuc
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