
 
 

 0

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 25.10.2022
Nr.4c-8/538

 
 
 
 
   Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, trimis 

Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr.PLx.488 din 18 octombrie 

2021. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

George-Cătălin STÂNGĂ 

andreea.vlasin
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

Bucureşti, 25.10.2022
Nr.4c-8/538

 
                                                                                                                          

R A P O R T 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

211/2011 privind regimul deşeurilor 

 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, trimis cu adresa nr. PLx.488 din 18 octombrie 2021 şi înregistrat cu 

nr.4c-8/538/25 octombrie 2022. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.460 din 23.06.2021, avizează proiectul de 

lege, cu observații și propuneri. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

în data de 11 octombrie 2021 , ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit 

art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.211/2011, în sensul majorării limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute 

pentru anumite contravenţii, precum şi majorarea limitelor pedepsei închisorii 

prevăzute pentru infracţiunile reglementate la art.63 din lege, respectiv, 

completarea acestui articol cu noi fapte ce constituie infracţiuni. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Economic și Social (nr.4323/02.06.2021); avizul negativ al Comisiei 

pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului (nr.4c-7/513/03.11.2021), 
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avizul negativ al Comisiei pentru pentru industrii și servicii (nr.4c-

3/516/17.11.2021) și avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.4c-13/863/16.12.2021). 

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 

Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în 

sedinta din data de 19 octombrie 2022.  

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența deputații, membrii ai 

acesteia, conform listelor de prezență. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, întrucât iniţiativa legislativă a rămas 

fără obiect ca urmare a adoptarii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

92/2021 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 820 din 26 

august 2021. 

În raport de obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 

                          

 

 

 

                                                                                   
Consilier parlamentar, 
 Andreea Negulescu

    PREŞEDINTE,              VICEPREŞEDINTE, 

George-Cătălin STÂNGĂ                    Ervin MOLNAR 
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