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

Tendinţele mondiale în protecţia mediului se axează prioritar pe 
protejarea şi conservarea resurselor naturale existente, iar România trebuie să se 
alinieze politicilor prioritare de mediu şi să rămână o ţară verde, fară tăieri 
ilegale de păduri, deversări necontrolate, abandonarea ilegală a deşeurilor etc.

Ariile naturale protejate sunt zone cu o biodiversitate excepţională şi 
unică, iar activităţile antropice pun, de multe ori, în pericol toate aceste zone.

In România regimul deşeurilor trebuie analizat cu celeritate, deoarece 
folosim tot mai multe produse ambalate, urbanizarea este foarte accentuată, 
astfel cantităţile de reziduri rezultate exced capacitatea actuală de procesare şi 
reciclare, activităţi din care rezultă o cantitate din ce în ce mai mare de deşeuri.

Există, deja, numeroase proceduri de infringement declanşate împotriva 
ţării noastre în privinţa nerespectării legislaţiei de mediu.

O colectare selectivă şi responsabilă, precum şi o mărire a capacităţii 
reale de reciclare nu numai că ne-ar încadra în legislaţia europeană în domeniu, 
dar vor deschide şi noi oportunităţi de finanţare în cadrul Pactului Ecologic 
European.

Cei care abandonează deşeurile în mediul înconjurător trebuie sancţionaţi, 
obligaţi să cureţe zona şi să plătească, pe lângă amendă şi costurile de eliminare 
a gunoaielor prin societăţi specializate.

Având în vedere cele mai sus menţionate, propun spre dezbatere şi 
aprobare propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor.

Expunere de motive

Iniţiator,

Deputat Şerban Gianina



Forma actuală a Legii nr. 211/2011 Forma propusă spre adoptare Motivaţie

Articolul 61

Următoarele fapte constituie 
contravenţie şi se sancţionează după 
cum urmează:

a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 
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, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi
b), art. 17 alin. (2), 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), art. 36 alin (2);

b) cu amendă de la 15.000 lei la
30.000 Iei, nerespectarea art. 22 alin. 
(3), art. 40 alin. (3) şi art. 49 alin. (1),
(2), (4) şi (5);

c)cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 
lei, neîndeplinirea obligaţiilor şi 
responsabilităţilor ce le revin 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. 
(1), art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 59.

Articolul 61

Următoarele fapte constituie 
contravenţie şi se sancţionează după 
cum urmează:

a) cu amendă de la B jj l l le i  la I M I  
lei, pentru persoanele fizice, şi de Ia 
l&QOQlei la 60.000 lei, pentru 
persoanele juridice, încălcarea 
dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), 
art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi
b), art. 17 alin. (2), 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), art. 36 alin (2);

b) cu amendă de la p i l i t e  ei la 
¡^H S E e i, nerespectarea art. 22 alin. 
(3), art. 40 alin. (3) şi art. 49 alin. (1),
(2), (4) şi (5);

c)cu amendă de la f llllip le i la 
lei, neîndeplinirea obligaţiilor şi 
responsabilităţilor ce le revin 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. 
(1), art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 59.

Este necesară înăsprirea 
sancţiunilor întrucât România 

se află în procedură de 
infringement şi nu se observă 

îmbunătăţiri ale protecţiei 
mediului.

Fenomenul abandonării 
deşeurilor trebuie stopat.

Articolul 63

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc 
cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau 
cu amendă următoarele fapte:

a) importul de aparate, instalaţii, 
echipamente, utilaje, substanţe şi 
produse folosite şi uzate, din 
categoria deşeurilor interzise la 
import;

b) neluarea sau nerespectarea 
măsurilor obligatorii în desfăşurarea 
activităţilor de colectare, tratare, 
transport, valorificare şi eliminare a 
deşeurilor periculoase;

Articolul 63

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc 
cu închisoare de la I S I R f l i â  sau 
cu amendă următoarele fapte:

a) importul de aparate, instalaţii, 
echipamente, utilaje, substanţe şi 
produse folosite şi uzate, din 
categoria deşeurilor interzise la 
import;

b) neluarea sau nerespectarea 
măsuriloffobligatorii în desfăşurarea 
activităţii® r  de colectare, tratare, 
transport;.valorificare şi eliminare a 
deşeurilor periculoase;

Este necesară înăsprirea 
sancţiunilor întrucât România 

se află în procedură de 
infringement şi nu se observă 

îmbunătăţiri ale protecţiei 
mediului.

Fenomenul abandonării 
deşeurilor trebuie stopat.
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e) comercializarea, abandonarea 
şi/sau neasigurarea încărcăturii 
deşeurilor pe durata şi pe parcursul 
tranzitării teritoriului României;

d) refuzul de retumare în ţara de 
origine a deşeurilor introduse în ţară 
în alte scopuri decât cel al eliminării 
şi pentru care s-a dispus măsura 
retumării de către autoritatea 
competentă;

e) introducerea în ţară a deşeurilor în 
scopul eliminării şi/sau neutilizarea 
acestora în scopul pentru care au fost 
introduse;

f) acceptarea de către operatorii de 
depozite/incineratoare, în vederea 
eliminării, a deşeurilor introduse 
ilegal în ţară şi/sau a deşeurilor 
introduse în ţară în alte scopuri decât 
cel al eliminării şi care nu au putut fi 
utilizate în scopul pentru care au fost 
introduse.

(2) Tentativa se pedepseşte.

c) comercializarea, abandonarea 
şi/sau neasigurarea încărcăturii 
deşeurilor pe durata şi pe parcursul 
tranzitării teritoriului RomânieiiT

d) refuzul de retumare în ţara de 
origine a deşeurilor introduse în ţară 
în alte scopuri decât cel al eliminării 
şi pentru care s-a dispus măsura 
retumării de către autoritatea 
competentă;

e) introducerea în ţară a deşeurilor în 
scopul eliminării şi/sau neutilizarea 
acestora în scopul pentru care au fost 
introduse;

f) acceptarea de către operatorii de 
depozite/incineratoare, în vederea 
eliminării, a deşeurilor introduse 
ilegal în ţară şi/sau a deşeurilor 
introduse în ţară în alte scopuri decât 
cel al eliminării şi care nu au putut fi 
utilizate în scopul pentru care au fost 
introdusej

(2) Tentativa se pedepseşte.
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Tabel cu semnatarii propunerii legislative

Lege pentru modificarea şi completarea pentru modificarea şi 
completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor
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