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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
    

Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic 
 
Bucureşti, 16 martie 2011 
Nr. 26/1902/2010 

   Comisia juridică,  
de disciplină şi imunităţi 

 
 

Bucureşti, 16 martie 2011 
Nr.  PL x 876/2010 

                                                                                                               
 

 
 Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de 
Lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, trimis 
comisiilor în vederea dezbaterii pe fond, cu adresa nr.PLx. 876 din 21 
decembrie 2010. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Sulfina BARBU 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Daniel BUDA 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic 

 
Bucureşti, 16 martie 2011 
Nr. 26/1902/2010 

   Comisia juridică,  
de disciplină şi imunităţi 

 
 

Bucureşti, 16 martie 2011 
Nr.  PL x 876/2010 

  
 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului 

penal 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate 
spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind protecţia 
mediului prin intermediul dreptului penal, trimis cu adresa nr.PL.x.876 din 21 decembrie 
2010,  înregistrat cu nr.26/1902 din 21 decembrie 2010, respectiv nr.31/1283 din 22 
decembrie 2010. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a respins proiectul de lege  în 
şedinţa din  13 decembrie 2010. 
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Comisia pentru industrii şi servicii a transmis un aviz favorabil cu amendamente, 
aviz cu nr. 23/392/2010. 

Comisia pentru sănătate şi familie a transmis un aviz favorabil, aviz cu nr. 28/14/3 
februarie 2011. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
transmis un  aviz favorabil cu nr. 25/842/2010. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este  
Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa 
legislativă, conform avizului nr.1195 din 6 octombrie 2010. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare incriminarea unor 
fapte, în scopul transpunerii Directivei 2008/99/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului 
penal. Prin proiect se instituie, în acord cu dispoziţiile directivei, infracţiuni de mediu care 
nu sunt prevăzute de celelalte acte normative în domeniu. Din punct de vedere al dreptului 
Uniunii Europene, proiectul intră sub incidenţa reglementărilor statuate la nivelul Uniunii 
Europene, subsumate Politicii europene a mediului, integrate legislaţiei europene în 
segmentul – Dispoziţii generale şi programe. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au examinat iniţiativa legislativă mai sus 
menţionată în cursul a mai multor şedinţe succesive, respectiv 15 februarie 2011, 22 
februarie 2011 şi 8 martie 2011, iar membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au examinat iniţiativa legislativă mai sus menţionată tot în şedinţe succesive, respectiv în 
data de 2 februarie  2011, 22 februarie 2011 şi în 1 martie 2011.   

Din numărul total de 31 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au participat la şedinţă 23 deputaţi. 
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Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
participat la şedinţă 14 deputaţi.  

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, doamna Lidia Barac – 
secretar de stat în Ministerul Justiţiei, domnul Marin Anton – secretar de stat în Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, doamna Mihaela Mereuţă, doamna Alina Ion din partea Ministerului 
Justiţiei şi doamna Alexandra Nedelcu, din partea Ministerului Mediului şi Pădurilor. 
  În urma dezbaterii, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi să 
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea  proiectului de Lege privind protecţia 
mediului prin intermediul dreptului penal cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1. 
Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Sulfina BARBU 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Daniel BUDA 

 

SECRETAR, 
Gheorghe CIOCAN 

SECRETAR,  
Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
Intocmit, 
Consilier, Monica Dima             Consilier, Paul Şerban 
Consultant, Nicoleta Toma 
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Anexa nr. I 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
la proiectul de Lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal 

 
             

Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

1. Lege  
privind protecţia mediului prin intermediul 

dreptului penal 

LEGE  
pentru prevenirea şi sancţionarea unor 

fapte privind degradarea mediului 
 

Autori: Comisia pentru industrii şi servicii, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru adminsitraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 

Pentru a răspunde mai 
bine scopului legii. 

2.     Art. 1. - Prezenta lege stabileşte 
măsuri de natură penală pentru a asigura 
o protecţie eficace a mediului. 
 

Nemodificat  

3.     Art. 2. - In sensul prezentei legi, 
termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
 

Nemodificat  

     a)  Încălcarea dispoziţiilor legale în 
domeniu - nerespectarea prevederilor 
privind acţiuni sau inacţiuni interzise 
potrivit actelor normative în domeniu, prin 
care se transpun actele juridice prevăzute 
în anexele A şi B la Directiva 2008/99/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind protecţia 

 a) încălcarea dispozitiilor legale în 
domeniu – nerespectarea prevederilor 
privind acţiuni sau inacţiuni interzise 
potrivit actelor normative în domeniu, prin 
care se transpun actele juridice prevăzute 
în anexele A şi B la Directiva 2008/99/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind protecţia 

Pentru claritatea textelor 
de lege se impune 
modificarea şi 
completarea definiţiilor 
prevăzute de acest 
articol, în acord cu 
legislaţia prevăzută de 
anexele 1 şi 2 şi cu 
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

mediului prin intermediul dreptului penal, 
astfel cum sunt prevăzute în anexele nr. 1 
şi 2; 

mediului prin intermediul dreptului penal, 
astfel cum sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 
2 la prezenta lege; 
 
Autori: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru industrii şi 
servicii, Comisia pentru adminsitraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
 

Directiva 2008/99/CE. 

      b) Speciile de floră şi faună sălbatică 
protejate - speciile prevăzute în anexa A 
sau B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al 
Consiliului din 9 decembrie 1996 privind 
protecţia speciilor de faună şi floră 
sălbatică prin controlul comerţului cu 
acestea, cu modificările ulterioare; 

 b) speciile de floră şi faună sălbatică 
protejate– speciile prevăzute în anexele A 
şi B la Regulamentul (CE) nr.338/97 al 
Consiliului din 9 decembrie 1996 privind 
protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică 
prin controlul comerţului cu acestea, 
publicat în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene nr. L 61/1 din 
3 martie 1997, cu modificările ulterioare; 
 
Autori: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru industrii şi 
servicii, Comisia pentru adminsitraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
 

Pentru un plus de 
rigoare legislativă. 

      c) Comerţ - comerţul, astfel cum 
este definit în art. 2 lit. u) din 
Regulamentul (CE) nr. 338/97 al 
Consiliului din 9 decembrie 1996 privind 
protecţia speciilor de faună şi floră 
sălbatică prin controlul comerţului cu 

 c) comerţ – comerţul astfel cum este 
definit în art.2 lit.u din Regulamentul (CE) 
nr.338/97 al Consiliului din 9 decembrie 
1996 privind protecţia speciilor de faună şi 
floră sălbatică prin controlul comerţului cu 
acestea, publicat în Jurnalul Oficial al 

Pentru un plus de 
rigoare legislativă. 
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

acestea, cu modificările ulterioare; 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 d)  Materiale nucleare - 
materialele nucleare, astfel cum sunt 
definite de art. I pct. l lit. h) din Convenţia 
privind răspunderea civilă pentru daune 
nucleare, încheiată la Viena la 21 mai 
1963, la care România a aderat prin Legea 
nr. 106/1992. 
 

Comunităţilor Europene nr.L 61/1 din 3 
martie 1997,    cu modificările ulterioare; 
 
Autori: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru industrii şi 
servicii, Comisia pentru adminsitraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
 
 
 d) materiale nucleare – materiale 
nucleare, astfel cum sunt definite de art.1 
pct.1 lit. h) din Convenţia privind 
răspunderea civilă pentru daune nucleare, 
încheiată la Viena la 21 mai 1963, la care 
România a aderat prin Legea nr.106/1992, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 258 din 15 octombrie 
1992; 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi servicii, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru adminsitraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru un plus de 
rigoare legislativă. 

   e) prejudiciul semnificativ adus 
mediului - o daună ireversibilă sau de 
lungă durată,  cuantificabilă sau nu în 
bani, produsă în orice mod asupra 
mediului, sau care a provocat ori este 
de natură să provoace decesul sau  
vătămarea gravă a integrităţii 
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

corporale sau a sănătăţii unei 
persoane; 
 
Autori: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru adminsitraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
 

   f) instalaţie în care se desfăşoară 
o activitate periculoasă – instalaţii 
prevăzute de legislaţia în vigoare în 
care se desfăşoară activităţi care pot 
avea un impact semnificativ asupra 
mediului;  
 
Autori: Comisia pentru industrii şi servicii, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru adminsitraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 

 

   g) materiale în sensul art.8 
alin.(1) – orice material chimic, 
biologic, radioactiv sau nuclear, 
prevăzut de actele normative 
menţionate în anexele 1 şi 2, care 
poate produce un impact semnificativ 
asupra mediului; 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi 
servicii,Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru adminsitraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

ecologic 
 

   h) materiale radioactive 
periculoase – substanţe care prezintă 
un risc radiologic deosebit potrivit 
legislaţiei în vigoare; 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi servicii, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru adminsitraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 

 

4.     Art. 3. - Colectarea, transportul, 
valorificarea sau eliminarea de deşeuri, 
inclusiv supravegherea acestor operaţiuni 
şi întreţinerea ulterioară a spaţiilor de 
eliminare cât şi acţiunile întreprinse de 
brokeri în procesul de gestionare al 
deşeurilor, cu încălcarea dispoziţiilor 
legale în domeniu, care pot provoca 
decesul sau vătămarea gravă a unei 
persoane sau un prejudiciu 
semnificativ al calităţii aerului, 
calităţii solului sau calităţii apei ori un 
prejudiciu semnificativ animalelor sau 
plantelor constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare între 6 luni şi 3 
ani. 
 

 Art.3 – Colectarea, transportul, 
valorificarea sau eliminarea de deşeuri, 
inclusiv supravegherea acestor operaţiuni şi 
întreţinerea ulterioară a spaţiilor de 
eliminare cât şi acţiunile întreprinse de 
brokeri în procesul de gestionare al 
deşeurilor, cu încălcarea dispoziţiilor legale 
în domeniu, care pot provoca decesul sau 
un prejudiciu semnificativ adus 
mediului, constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 
ani.   
 
Autori: Comisia pentru industrii şi servicii, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru adminsitraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 

Pentru a utiliza o 
traducere corectă a 
termenului din Directiva 
2008/99/CE, corelată cu 
legislaţia din domeniu.  
„prejudiciu - efect 
cuantificabil in cost al 
daunelor asupra 
sanatatii oamenilor, 
bunurilor sau mediului 
provocat de poluanti, 
activitati daunatoare sau 
dezastre.” 

5.       Art. 4. - Exportul de deşeuri cu 
încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, 

 Art.4 – Exportul de deşeuri cu 
încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, în 

In Codul Penal 
operaţiunile de import-
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

în cazul în care această activitate intră în 
domeniul de aplicare a art. 2 pct. 35 din 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
privind transferurile de deşeuri şi se 
efectuează într-o cantitate 
semnificativă, indiferent dacă 
transportul se efectuează prin una sau mai 
multe operaţiuni, se pedepseşte cu 
închisoare între 2 şi 7 ani. 
 

cazul în care această activitate intră în 
domeniul de aplicare a art.2 pct.35 din  
Regulamentul (CE) nr.1013/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
privind transferurile de deşeuri, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
nr.L 190/7 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. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi servicii, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru adminsitraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 

export de deşeuri sunt 
sancţionate indiferent de 
cantitate. 

6.    Art. 5. - Exploatarea cu încălcarea 
dispoziţiilor legale în domeniu, a unei 
instalaţii în care se desfăşoară o activitate 
periculoasă sau în care sunt depozitate 
sau utilizate substanţe sau preparate 
periculoase, de natură a provoca în afara 
instalaţiei decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane, sau prejudiciu 
semnificativ calităţii aerului, calităţii 
solului sau calităţii apei, ori un 
prejudiciu semnificativ animalelor sau 
plantelor constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare între 6 luni şi 5 
ani. 

 Art.5 – Exploatarea cu încălcarea 
dispoziţiilor legale în domeniu, a unei 
instalaţii în care se desfăşoară o activitate 
periculoasă sau în care sunt depozitate sau 
utilizate substanţe sau preparate 
periculoase, de natură a provoca în afara 
instalaţiei decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane, sau un prejudiciu 
semnificativ adus mediului, constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 
de la 6 luni la 5 ani.   
 
Autori: Comisia juridică disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru adminsitraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 

Redactare corectă, 
conform noilor definiţii. 



 11

Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

7.     Art. 6. - (1) Comerţul cu exemplare 
din speciile de faună sau floră sălbatică 
protejate sau cu părţi ori 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 se pedepseşte cu 
închisoare între 3 luni şi un an sau cu 
amendă. 
       (2) În cazul în care comerţul se 
realizează cu specii de faună din cele 
prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei si faunei sălbatice, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
aplică sancţiunile prevăzute la art. 52 
alin. (1) lit. d) din aceeaşi ordonanţă 
de urgenţă. 
 

 Art. 6. - (1) Comerţul cu exemplare 
din speciile de faună sau floră sălbatică 
protejate sau cu părţi ori 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 se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un 
an sau cu amendă. 
 
 (2) În cazul în care comerţul se 
realizează cu specii de faună din cele 
prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aplică 
sancţiunile prevăzute la art. 52 alin.(1) 
din ordonanţa de urgenţă. 
 
 
Autori: Comisia juridică disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru adminsitraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
 

Reglementare corectă. 

8.     Art. 7. - Producţia, importul, 
exportul, introducerea pe piaţă sau 
folosirea de substanţe care diminuează 
stratul de ozon, cu încălcarea dispoziţiilor 

 Art. 7. - Producţia, importul, exportul, 
introducerea pe piaţă sau folosirea de 
substanţe care diminuează stratul de ozon, 
cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, 

Reglementare corectă. 



 12

Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

legale în domeniu, se pedepseşte cu 
închisoare între 6 luni şi 3 ani. 
 
 

se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 
3 ani. 
 
Autori: Comisia juridică disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru adminsitraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
 

9.  Art. 8. - (1) Deversarea, emiterea 
sau introducerea, cu încălcarea 
dispoziţiilor legale în domeniu, a unei 
cantităţi de materiale în aer sau sol care 
pot provoca decesul sau vătămarea gravă 
a unei persoane sau un prejudiciu 
semnificativ al calităţii aerului sau 
calităţii solului, ori animalelor sau 
plantelor constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare între 1 şi 5 ani. 
  (2) Deversarea, emiterea sau 
introducerea, cu încălcarea dispoziţiilor 
legale în domeniu, de surse de radiaţii 
ionizante în aer, apă sau sol care pot 
provoca decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane sau un prejudiciu 
semnificativ al calităţii aerului, 
calităţii apei sau calităţii solului, ori 
animalelor sau plantelor constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 
între 1 şi 5 ani. 

 Art.8.- (1)  Deversarea, emiterea sau 
introducerea, cu încălcarea dispoziţiilor 
legale în domeniu, a unei cantităţi de 
materiale în aer sau sol care pot provoca 
decesul sau vătămarea gravă a unei 
persoane, sau un prejudiciu semnificativ 
adus mediului, constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 
ani.    
 
 (2) Deversarea, emiterea sau 
introducerea, cu încălcarea dispoziţiilor 
legale în domeniu, de surse de radiaţii 
ionizante în aer, apă sau sol care pot 
provoca decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane, sau un prejudiciu 
semnificativ adus mediului, constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 
de la unu la 5 ani. 
 
Autori: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru adminsitraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 

Reglementare corectă. 
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

10.    Art. 9. - (1) Producţia, procesarea, 
manipularea, depozitarea intermediară, 
importul, exportul sau depozitarea finală, 
cu încălcarea dispoziţiilor legale în 
domeniu, de materiale nucleare sau de 
substanţe radioactive periculoase 
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare între 3 ani şi 10 ani. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  (2) Dacă faptele prevăzute în alin. 
(1) au produs pericol public, au avut 
vreuna dintre urmările arătate în art. 181 
sau 182 din Codul penal ori au cauzat o 
pagubă, pedeapsa este închisoarea de la 4 
la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 
  
 
 
 
 
 
  (3) În cazul în care faptele 
prevăzute în alin. (1) au avut consecinţe 
deosebit de grave, pedeapsa este 

 Art.9 - (1) Producţia,  manipularea, 
prelucrarea, tratarea, depozitarea 
temporară sau definitivă, importul, 
exportul, cu încălcarea dispoziţiilor legale 
în domeniu, de materiale nucleare sau de 
materiale radioactive periculoase 
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 10 ani. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi servicii, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru adminsitraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 
 
 
 
 (2) Dacă faptele prevăzute la alin.(1) 
au produs pericol public, au avut vreuna 
dintre urmările arătate în art.181 sau 182 
din Codul penal ori au cauzat o pagubă, 
pedeapsa este închisoarea de la unu la 12 
ani şi interzicerea unor drepturi. 
 
Autori: Comisia juridica de disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru adminsitraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
 
 (3) În cazul în care faptele prevăzute 
la alin.(1) au avut consecinţe deosebit de 
grave, în sensul art.146 din Codul 

Pentru a folosi 
denumirile definite de 
legislaţia în vigoare, 
respectiv Legea 
nr.111/1996 cu 
modificările şi 
completările ulterioare şi 
trimiterea la fapta 
prevăzută de Codul 
Penal şi în acord cu art.4 
lit.e) din Directiva 
2008/99/CE. 
S-a eliminat 
transportul, întrucât 
acesta se regăseşte 
incriminat la art.2791 din 
Codul penal în vigoare. 
Reglementare corectă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementare corectă. 
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

închisoarea de la 10 la 20 de ani şi 
interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a 
produs moartea uneia sau mai multor 
persoane, pedeapsa este detenţiunea pe 
viaţă sau închisoarea de la 15 la 25 de ani 
şi interzicerea unor drepturi. 
 
     
 
 
 
 
(4) Tentativa se pedepseşte. 

penal, pedeapsa este închisoarea de la 10 
la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar 
dacă s-a produs moartea uneia sau mai 
multor persoane, pedeapsa este 
detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de la 
15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 
  
Autori: Comisia pentru industrii şi servicii, 
Comisia juridica de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru adminsitraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 
Nemodificat 
 

11.     Art. 10. - (1) Săvârşirea din culpă a 
infracţiunilor prevăzute la art. 3, 7 şi 8, se 
sancţionează cu pedeapsa prevăzută la 
acel articol, ale cărei limite se reduc la 
jumătate. 
 
      (2) Săvârşirea din culpă a faptelor 
prevăzute la art. 4, 5 şi 6 se sancţionează 
cu pedeapsa prevăzută la acel articol, ale 
cărei limite speciale se reduc la jumătate, 
sau cu amendă. 
 

 Art.10. - (1) Infracţiunile 
prevăzute la art. 3, 7 şi 8, săvârşite din 
cuplă, se sancţionează cu pedeapsa 
prevăzută de acel articol, ale cărei 
limite se reduc la jumătate. 
 
       (2) Faptele prevăzute la art.4, 5 şi 
6, săvârşite din culpă, se sancţionează 
cu pedeapsa prevăzută de acel articol, 
ale cărei limite speciale se reduc la 
jumătate, sau cu amendă. 
 
Autori: Comisia juridica de disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru adminsitraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
 
 

Reglementare corectă. 
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

12.     Art. 11. - Faptele prevăzute la art. 
2791  din Codul penal - Nerespectarea 
regimului materialelor nucleare sau al 
altor materii radioactive săvârşite din 
culpă se sancţionează cu pedeapsa 
prevăzută de acel articol, ale cărei limite 
se reduc la jumătate. 
 

    Art. 11. - Faptele prevăzute la art. 
2791  din Codul penal săvârşite din culpă se 
sancţionează cu pedeapsa prevăzută de 
acel articol, ale cărei limite se reduc la 
jumătate.     
 
Autori: Comisia juridica de disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru adminsitraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
 

Reglementare corectă. 

13.     Art. 12. - Faptele prevăzute la art. 
3022 din Codul penal - Nerespectarea 
dispoziţiilor privind importul de 
deşeuri şi reziduuri săvârşite din culpă 
se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de 
acel articol, ale cărei limite se reduc la 
jumătate." 
 

   Art. 12. - Faptele prevăzute la art. 
3022 din Codul penal săvârşite din culpă se 
sancţionează cu pedeapsa prevăzută de 
acel articol, ale cărei limite se reduc la 
jumătate." 
 
Autori: Comisia juridica de disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru adminsitraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
 

Reglementare corectă. 

14.    Art. 13. - Faptele prevăzute la art. 
271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul 
vamal al României, cu modificările şi 
completările ulterioare, săvârşite din 
culpă, se sancţionează cu pedeapsa 
prevăzută de acel articol, ale cărei limite 
se reduc la jumătate. 
 

Nemodificat  

15.  Art. 14. - Faptele prevăzute la art. 
52 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de 

 Art.14. – Faptele prevăzute la art.52 
alin. (1) lit.c) şi d) din Ordonanţa de 

Pentru un plus de 
rigoare. 
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
săvârşite din culpă, se sancţionează cu 
amendă. 
 

urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a 
florei si faunei salbatice, cu modificările 
şi completările ulterioare, săvârşite din 
culpă, se sancţionează cu amendă. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi servicii, 
Comisia juridica de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru adminsitraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 

16.   Art. 15. - Faptele prevăzute la art. 
2-8 se pedepsesc potrivit prezentei legi, 
dacă nu constituie infracţiuni mai grave. 
 

 Art.15. – Faptele prevăzute la art.2-8 
se pedepsesc potrivit prezentei legi, dacă 
nu constituie conform legislaţiei în 
vigoare, infracţiuni mai grave. 
 
Autori: Comisia pentru industrii şi servicii, 
Comisia juridica de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru adminsitraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 

Se impune, pentru a 
evita o interpretare 
eronată a textului de 
lege. 

17.      Art. 16. - Orice persoană care în 
exercitarea atribuţiilor legale constată 
săvârşirea unei infracţiuni prevăzută de 
prezenta lege are obligaţia de a sesiza de 
îndată organele de urmărire penală. 
 

Nemodificat. 
 

 

18.     Art. 17. - Anexele nr. 1 şi 2 fac 
parte integrantă din prezenta lege. 
 
 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

19.  Prezenta lege transpune Directiva 
2008/99/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
protecţia mediului prin intermediul 
dreptului penal, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 
decembrie 2008. 

Nemodificat. 
 

 

 
Anexa nr. 1 
1. Lista actelor normative care 

cuprind prevederi a căror 
nerespectare reprezintă o încălcare a 
dispoziţiilor legale în domeniu potrivit 
art 2 lit. a) din lege, şi care transpun 
actele juridice prevăzute în anexa A la 
Directiva 2009/99/CE 

 

Nemodificat. 
 

 

2. Legea apelor nr. 107/1996, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
244 din 8 octombrie 1996, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 

Nemodificat. 
 

 

3. Legea nr. 458/2002 privind calitatea 
apei potabile, publicată în Monitorul Oficial 
ai României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 
2002, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Nemodificat. 
 

 

4. 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, cu modificările şi completările 

Nemodificat. 
 

 



 18

Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

ulterioare; 
 

5. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr. 152/2005 privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1078 din 30 noiembrie 2005, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 
84/2006, cu modificările ulterioare; 

 

Nemodificat. 
 

 

6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de 
izolare a microorganismelor modificate 
genetic, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 438 din 28 iunie 
2007, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 3/2008; 

 

Nemodificat. 
 

 

7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
426/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

Nemodificat. 
 

 

8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.243/2000 privind protecţia atmosferei, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.633 din 6 decembrie 2000, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 655/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

Nemodificat. 
 

 

9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Nemodificat.  
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

43/2007 privind introducerea deliberată în 
mediu a organismelor modificate genetic, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.435 din 28 iunie 2007, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 247/2009; 
 

 

10. Hotărârea Guvernului nr.472/2000 privind 
unele măsuri de protecţie a calităţii 
resurselor de apă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 
15 iunie 2000; 
 

Nemodificat. 
 

 

11. Hotărârea Guvernului nr.964/2000 
privind aprobarea Planului de acţiune 
pentru protecţia apelor împotriva poluării 
cu nitraţi proveniţi din surse agricole, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 526 din 25 octombrie 2000, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Nemodificat. 
 

 

12. Hotărârea Guvernului nr.568/2001 privind 
stabilirea cerinţelor tehnice pentru 
limitarea emisiilor de compuşi organici 
volatili rezultaţi din depozitarea, 
încărcarea, descărcarea şi distribuţia 
benzinei la terminale şi la staţiile de 
benzină, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 595 din 29 august 
2007; 
 

Nemodificat. 
 

 

13. Hotărârea Guvernului nr. 100/2002 
pentru aprobarea Normelor de calitate pe 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

care trebuie să le îndeplinească apele de 
suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a 
Normativului privind metodele de 
măsurare şi frecvenţa de prelevare şi 
analiză a probelor din apele de suprafaţă 
destinate producerii de apă potabilă, 
publicată în Monitorul Oficial ai României 
Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
14. Hotărârea Guvernului nr.188/2002 

pentru aprobarea unor norme privind 
condiţiile de descărcare în mediul acvatic 
a apelor uzate, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 
20 martie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

Nemodificat. 
 

 

15. Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 
privind incinerarea deşeurilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.160 din 6 martie 2002, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 

Nemodificat. 
 

 

16. Hotărârea Guvernului nr. 202/2002 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
calitatea apelor de suprafaţă care necesită 
protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii 
vieţii piscicole, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 
22 martie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

Nemodificat. 
 

 

17. Hotărârea Guvernului nr.459/2002 pentru Nemodificat.  
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

aprobarea Normelor de calitate pentru apa 
din zonele naturale amenajate pentru 
îmbăiere, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr.350 din 27 mai 
2002, cu modificările ulterioare ; 
 

 

18. Hotărârea Guvernului nr.856/2002 privind 
evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru 
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 
inclusiv deşeurile periculoase, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
659 din 5 septembrie 2002, cu 
completările ulterioare; 
 

Nemodificat. 
 

 

19. Hotărârea Guvernului nr. 124/2003 
privind prevenirea, reducerea şi controlul 
poluării mediului cu azbest, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
109 din 20 februarie 2003, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 

Nemodificat. 
 

 

20. Hotărârea Guvernului 347/2003 privind 
restricţionarea introducerii pe piaţă a 
anumitor substanţe şi preparate chimice 
periculoase, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I nr. 236 din 7 aprilie 
2003; 

Nemodificat. 
 

 

21. Hotărârea Guvernului nr. 2406/2004 
privind gestionarea vehiculelor şi a 
vehiculelor scoase din uz, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 
32 din 11 ianuarie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Nemodificat. 
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crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

22. Hotărârea Guvernului nr. 88/2004 pentru 
aprobarea Normelor de supraveghere, 
inspecţie sanitară şi control al zonelor 
naturale utilizate pentru îmbăiere, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 133 din 13 februarie 2004, cu 
modificările ulterioare; 
 

Nemodificat. 
 

 

23.  Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 
privind stabilirea condiţiilor de introducere 
pe piaţă a benzinei şi motorinei, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 442 din 18 mai 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Nemodificat. 
 

 

24. Hotărârea Guvernului nr.974/2004 pentru 
aprobarea Normelor de supraveghere, 
inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii 
apei potabile şi a Procedurii de autorizare 
sanitară a producţiei şi distribuţiei apei 
potabile, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 
2004, cu modificările ulterioare; 
 

Nemodificat. 
 

 

25. Hotărârea Guvernului nr. 1559/2004 
privind procedura de omologare a 
produselor de protecţie a plantelor în 
vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor 
pe teritoriul României publicată m 
Monitorul Oficial al României, nr 955 din 
19 octombrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 

Nemodificat. 
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Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

26. Hotărârea Guvernului nr. 2195/2004 
privind stabilirea condiţiilor de introducere 
pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a 
ambarcaţiunilor de agrement, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 16 din 6 
ianuarie 2005; 

 

Nemodificat. 
 

 

27. Hotărârea Guvernului nr.621/2005 
privind gestionarea ambalajelor şi 
deşeurilor de ambalaje, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
639 din 20 iulie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

Nemodificat. 
 

 

28.  Hotărârea Guvernului nr. 1360/2005 
pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind 
aprobarea Planului de acţiune pentru 
protecţia apelor împotriva poluării cu 
nitraţi proveniţi din surse agricole, 
publicată în Monitorul Oficial al României 
Partea I nr. 1061 din 28 noiembrie 2005; 

 

Nemodificat. 
 

 

29. Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 
privind depozitarea deşeurilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 
394 din 10 mai 2005, cu completările 
ulterioare; 

 

Nemodificat. 
 

 

30. Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 
privind aprobarea Programului de 
eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor 
şi pierderilor de substanţe prioritar 
periculoase, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I nr. 428 din 20 mai 

Nemodificat. 
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Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

2005, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
31. Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 

privind deşeurile de echipamente electrice 
şi electronice, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I nr. 491 din 10 iunie 
2005, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

Nemodificat. 
 

 

32. Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 
pentru aprobarea Normelor speciale 
privind caracterul şi mărimea zonelor de 
protecţie sanitară şi hidrogeologică, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 800 din 2 septembrie 2005; 
 

Nemodificat. 
 

 

33. Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 
privind limitarea utilizării anumitor 
substanţe periculoase în echipamentele 
electrice şi electronice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, nr. 822 din 
12 septembrie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

Nemodificat. 
 

 

34.  Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 
privind plasarea pe piaţă a produselor 
biocide, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 852 şi 852 bis din 
21 septembrie 2005 cu modificările 
ulterioare; 
 

Nemodificat. 
 

 

35. Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 
privind gestionarea uleiurilor uzate, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 

Nemodificat. 
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Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

Partea I nr. 199 din 22 martie 2007; 
 

36.  Hotărârea Guvernului nr. 210/2007 
pentru modificarea si completarea unor 
acte normative care transpun acquis-ul 
comunitar în domeniul protecţiei mediului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 187 din 19 martie 2007; 
 

Nemodificat. 
 

 

37. Hotărârea Guvernului nr.470/2007 
privind limitarea conţinutului de sulf din 
combustibilii lichizi, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 1, nr. 365 din 
29 mai 2007; 
 

Nemodificat. 
 

 

38. Hotărârea Guvernului nr. 322/2007 
privind stabilirea procedurilor pentru 
aprobarea de tip a motoarelor destinate a 
fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a 
motoarelor destinate vehiculelor pentru 
transportul rutier de persoane sau de 
marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a 
emisiilor gazoase şi de particule poluante 
provenite de la acestea, în scopul 
protecţiei atmosferei, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 472 din 13 
iulie 2007; 

 

Nemodificat. 
 

 

39. Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 
privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 
539 din 08 august 2007, cu modificările 
ulterioare; 

Nemodificat. 
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Text proiect de Lege Amendamente propunse 
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Motivare 

40.  Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 
privind gestionarea calităţii apei de 
îmbăiere, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 404 din 29 mai 
2008; 
 

Nemodificat. 
 

 

41. Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 
privind gestionarea deşeurilor din 
industriile extractive, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 
624 din 27 august 2008; 
 

Nemodificat. 
 

 

42. Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 
privind regimul bateriilor şi acumulatorilor 
şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008; 

 

Nemodificat. 
 

 

43. Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 
pentru aprobarea Planului naţional de 
protecţie a apelor subterane împotriva 
poluării şi deteriorării, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
96 din 18 februarie 2009; 

 

Nemodificat. 
 

 

44.  Hotărârea Guvernului nr. 1326/2009 
privind transportul mărfurilor periculoase 
în România, publicată în Monitorul Oficial 
al României Partea I nr. 815 din 27 
noiembrie 2009; 
 

Nemodificat. 
 

 

45. Hotărârea Guvernului nr. 440/2010 
privind stabilirea unor măsuri pentru 
limitarea emisiilor în aer ale anumitor 
poluanţi proveniţi din instalaţii mari de 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

ardere, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 352 din 27 mai 
2010; 
 

46. Ordinul ministrului agriculturii, 
alimentaţiei şi pădurilor, ministrului 
sănătăţii şi familiei şi ministrului apelor şi 
protecţiei mediului nr. 
396/707/1944/2002 privind interzicerea 
utilizării pe teritoriul României a 
produselor de uz fitosanitar conţinând 
anumite substanţe active, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
829 din 18 noiembrie 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

Nemodificat. 
 

 

47. Ordinul ministrului lucrărilor publice 
nr. 211/2003 pentru aprobarea 
Reglementărilor privind omologarea de tip 
şi eliberarea cărţii de identitate a 
vehiculelor rutiere, precum şi omologarea 
de tip a produselor utilizate la acestea -
RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al 
României, nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Nemodificat. 
 

 

48.  Ordinul ministrului mediului şi 
gospodăririi apelor, ministrului economiei 
şi comerţului nr. 751/870/2004 privind 
gestionarea deşeurilor din industria 
dioxidului de titan, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr.10 din 5 
ianuarie 2005; 
 

Nemodificat. 
 

 

49. Ordinul ministrul mediului şi Nemodificat.  
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

gospodăririi apelor şi ministrul agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 
344/708/2004 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind protecţia mediului şi în 
special a solurilor, când se utilizează 
nămolurile de epurare în agricultură, 
publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 959 din 19 octombrie 2004; 

 

 

50. Ordinul ministrului mediului şi 
gospodăririi apelor şi al ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 
1281/1121/2005 privind stabilirea 
modalităţilor de identificare a 
containerelor pentru diferite tipuri de 
materiale în scopul aplicării colectării 
selective, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 51 din 19 ianuarie 
2005; 

 

Nemodificat. 
 

 

51. Ordinul ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 644/2005 
pentru stabilirea unor reguli privind 
transportul mărfurilor periculoase pe calea 
ferată, publicat în Monitorul Oficial al 
României Partea I nr.416 din 17 mai 
2005; 

Nemodificat. 
 

 

52. Ordinul ministrului mediului şi 
gospodăririi apelor nr. 927/2005 privind 
procedura de raportare a datelor 
referitoare la ambalaje şi deşeuri de 
ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al 
României Partea I nr.929 din 18 octombrie 
2005; 

 

Nemodificat. 
 

 

53. Ordinul ministrului transporturilor nr. Nemodificat.  
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

1523/2008 pentru încadrarea vehiculelor 
rutiere care efectuează transporturi 
internaţionale de marfa, în categorii de 
poluare şi de siguranţă a circulaţiei, 
publicat în Monitorul Oficial al României 
Partea I nr.l din 5 ianuarie 2009; 

 

 

54. Ordinul ministrului mediului nr. 
137/2009 privind aprobarea valorilor de 
prag pentru corpurile de ape subterane 
din România, publicat în Monitorul Oficial 
al României Partea I nr. 170 din 18 martie 
2009; 

 

Nemodificat. 
 

 

55. Ordinul ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 
pentru aprobarea Listei standardelor 
româneşti care adoptă standardele 
europene armonizate, ale căror prevederi 
se referă la ambarcaţiunile de agrement, 
publicat în Monitorul Oficial al României 
Partea I nr. 941 din 21 octombrie 2005, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Nemodificat. 
 

 

56. Ordinul ministrului transporturilor nr. 
1447/2008 privind aprobarea cerinţelor 
tehnice pentru navele de navigaţie 
interioară, publicat în Monitorul Oficial al 
României Partea I nr. 858 din 19 
decembrie 2008; 

 

Nemodificat. 
 

 

57.  Regulamentul (CE) nr. 338/97 al 
Consiliului din 9 decembrie 1996 privind 
protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice 
prin controlul comerţului cu acestea (JO L 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

61, 3.3.1997, p.1); 
 

58.  Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind substanţele 
care depreciază stratul de ozon (JO L 286, 
31.10.2009, p. 1-30); 
 

Nemodificat. 
 

 

59.  Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind poluanţii 
organici persistenţi (JO L 158, 30.4.2004, 
p. 7); 
 

Nemodificat. 
 

 

60. Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 31 martie 2004 privind detergenţii (JO 
L 104, 8.4.2004, p. 1); 
 

Nemodificat. 
 

 

61. Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 17 mai 2006 privind anumite gaze 
fluorurate cu efect de seră (JO L 161, 
14.6.2006, p. 1; 

 

Nemodificat. 
 

 

62. Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 14 iunie 2006 privind transferurile de 
deşeuri (JO L 190, 12.7.2006, p. 1); 

 

Nemodificat. 
 

 

63. Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 iunie 2007 privind omologarea de 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte 
emisiile provenind de la vehiculele uşoare 
pentru pasageri şi de Ia vehiculele uşoare 
comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind 
accesul la informaţiile referitoare la 
repararea şi întreţinerea vehiculelor (JO L 
171,29.6.2007, p. 1); 

 
64. Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al 

Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind 
exportul anumitor deşeuri destinate 
recuperării enumerate în anexa III sau 
IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 
al Parlamentului European şi al Consiliului 
în anumite ţări în care Decizia OCDE 
privind controlul circulaţiei transfrontaliere 
a deşeurilor nu se aplică (JO L 316, 
4.12.2007, p. 6)1; 
 
 

Nemodificat. 
 

 

 
Anexa nr.2 

Lista actelor normative care cuprind prevederi a căror nerespectare reprezintă o încălcare a dispoziţiilor 
legale în domeniu, potrivit art. 2 lit. a) din lege, şi care transpun actele juridice prevăzute în anexa B la 
Directiva 2009/99/CE 
 
1. Ordinul preşedintelui Comisiei 

Naţionale pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea 
Normelor fundamentale de securitate 
radiologică, cu modificările şi completările 
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1, nr.404 din 29 august 
2000; 

 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

2. Ordinul preşedintelui Comisiei 
Naţionale pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare nr. 356/2005 pentru aprobarea 
Normelor privind sursele orfane şi 
controlul surselor închise de mare 
activitate, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1109 din 8 
decembrie 2005; 

 

Nemodificat. 
 

 

3. Ordinul preşedintelui Comisiei 
Naţionale pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare nr. 443/2008 pentru aprobarea 
Normelor privind supravegherea şi 
controlul expedierilor internaţionale de 
deşeuri radioactive şi combustibil nuclear 
uzat implicând teritoriul României, 
publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.797 din 27 noiembrie 2008. 

 

Nemodificat. 
 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
Sulfina BARBU 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Daniel BUDA 

 

SECRETAR, 
Gheorghe CIOCAN 

SECRETAR,  
Gabriel ANDRONACHE 

 
 
Intocmit, 
Consilier, Monica Dima             Consilier, Paul Şerban 
Consultant, Nicoleta Toma 
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Anexa II 
 

  AMENDAMENTE RESPINSE 
la proiectul de Lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal 

 
             

Nr 
crt 

Textul proiectului de lege Amendamente 1.Motivare pentru 
susţinerea 
amendamentului 
2.Motivare pentru 
respingerea 
amendamentului 
 

Cameră 
Decizională 

1.  Art. 2 lit. e) deteriorarea  
semnificativă a mediului  – 
alterarea ireversibilă sau de 
lungă durată a caracteristicilor 
fizicochimice si structurale ale 
componentelor naturale ale 
mediului, reducerea 
diversităţii si productivităţii 
biologice a ecosistemelor 
naturale si antropizate, 
afectarea echilibrului ecologic 
si al calităţii vieţii, care 
depăşeşte valorile limită 
prevăzute de legislaţia în 
vigoare, cauzate, in principal, 
de poluarea apei, atmosferei si 
solului, supraexploatarea 
resurselor, gospodărirea si 
valorificarea lor deficitara, ca 
si prin amenajarea 

1. Membrii comisiei 
au apreciat mai 
cuprinzătoare 
definiţia dată prin 
raportare la 
Directiva nr. 
2008/99/CE de la 
nr. crt. 3. 

2. Membrii comisiei 
au respins prin 
vot 
amendamentul 

 
 

Camera Deputaţilor 
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necorespunzătoare a 
teritoriului; 
 
Autor: Comisia pentru industrii 
si servicii 
 

2  
 
Art. 5. - Exploatarea cu 
încălcarea dispoziţiilor legale 
în domeniu, a unei instalaţii 
în care se desfăşoară o 
activitate periculoasă sau în 
care sunt depozitate sau 
utilizate substanţe sau 
preparate periculoase, de 
natură a provoca în afara 
instalaţiei decesul sau 
vătămarea gravă a unei 
persoane, sau prejudiciu 
semnificativ calităţii 
aerului, calităţii solului 
sau calităţii apei, ori un 
prejudiciu semnificativ 
animalelor sau plantelor 
constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare 
între 6 luni şi 5 ani. 
 

5. Articolul 5 va avea următorul 
cuprins: 
Art.5 – Exploatarea cu încălcarea 
dispoziţiilor legale în domeniu, a 
unei instalaţii în care se desfăşoară 
o activitate periculoasă sau în care 
sunt depozitate sau utilizate 
substanţe sau preparate 
periculoase, de natură a provoca în 
afara instalaţiei decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane, 
sau deteriorarea semnificativă a 
mediului, constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de la 
6 luni la 5 ani.   
 
Autor: Comisia pentru industrii 
şi servicii 

1. Membrii comisiei 
au apreciat ca 
este corectă 
definiţia 
referitoare la 
prejudiciu 
semnificativ şi la 
entităţile afectate 
prin încălcarea 
dispoziţiilor 
legale. 

2. Membrii comisiei 
au respins prin 
vot 
amendamentul 

 
 

Camera Deputaţilor 

3  
 
Art. 6. - (1) Comerţul cu 
exemplare din speciile de 
faună sau floră sălbatică 

6. Articolul 6 va avea următorul 
cuprins: 
Art.6 –  Comerţul cu exemplare 
din specii de faună sau floră 
sălbatică protejate sau părţi sau 

1. Membrii comisiei 
au apreciat mai 
cuprinzătoare 
reglementarea 
prevăzută la art. 6 

Camera Deputaţilor 
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protejate sau cu părţi ori 
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 se pedepseşte cu 
închisoare între 3 luni şi un 
an sau cu amendă. 
       
     (2) În cazul în care 
comerţul se realizează cu 
specii de faună din cele 
prevăzute la art. 33 alin. (1) 
şi (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor 
naturale, a florei si faunei 
sălbatice, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
aplică sancţiunile 
prevăzute la art. 52 alin. 
(1) lit. d) din aceeaşi 
ordonanţă de urgenţă. 
 

derivate ale acestora, altele decât 
cele prevăzute la art.33 alin. (1) şi 
(2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, cu încălcarea 
dispoziţiilor legale în domeniu, 
se pedepseşte cu închisoare între 3 
luni şi un an sau cu amendă. 
 
Autor: Comisia pentru industrii 
şi servicii 

din proiect. 
2. Membrii comisiei 

au respins 
amendamentul 
prin vot 

4  
 
Art. 8. - (1) Deversarea, 

7. Articolul 8 va avea următorul 
cuprins: 
Art.8.- (1)  Deversarea, emiterea 

1.Configuraţia art. 8 
este corelat cu celelalte 
articole ce privesc 

Camera Deputaţilor 
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emiterea sau introducerea, 
cu încălcarea dispoziţiilor 
legale în domeniu, a unei 
cantităţi de materiale în aer 
sau sol care pot provoca 
decesul sau vătămarea gravă 
a unei persoane sau un 
prejudiciu semnificativ al 
calităţii aerului sau 
calităţii solului, ori 
animalelor sau plantelor 
constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare 
între 1 şi 5 ani. 
    (2) Deversarea, emiterea 
sau introducerea, cu 
încălcarea dispoziţiilor legale 
în domeniu, de surse de 
radiaţii ionizante în aer, apă 
sau sol care pot provoca 
decesul sau vătămarea gravă 
a unei persoane sau un 
prejudiciu semnificativ al 
calităţii aerului, calităţii 
apei sau calităţii solului, 
ori animalelor sau 
plantelor constituie 
infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare între 1 şi 5 ani. 
 

sau introducerea, cu încălcarea 
dispoziţiilor legale în domeniu, a 
unei cantităţi de materiale în aer 
sau sol care pot provoca decesul 
sau vătămarea gravă a unei 
persoane, sau deteriorarea 
semnificativă a mediului, 
constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare între 1 şi 
5 ani.    
 
Autor: Comisia pentru industrii 
şi servicii 
 
(2) Deversarea, emiterea sau 
introducerea, cu încălcarea 
dispoziţiilor legale în domeniu, de 
surse de radiaţii ionizante în aer, 
apă sau sol care pot provoca 
decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane, sau deteriorarea 
semnificativă a mediului, 
constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare între 1 şi 
5 ani.    
 
Autor: Comisia pentru industrii 
şi servicii 
 

deteriorarea 
semnificativă a mediului. 
2. Prin vot membrii 
comisiei au respins 
amendamentul. 

5 Art. 9 (2) Dacă faptele 
prevăzute în alin. (1) au 
produs pericol public, au 
avut vreuna dintre urmările 

Art. 9 (2) Dacă faptele prevăzute 
la alin.(1) au produs pericol public, 
au avut vreuna dintre urmările 
arătate în art.181 sau 182 din 

1. Comisia a apreciat 
mai corectă 
formularea 
referitoare la 

Camera Deputaţilor 
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arătate în art. 181 sau 182 
din Codul penal ori au 
cauzat o pagubă, pedeapsa 
este închisoarea de la 4 la 12 
ani şi interzicerea unor 
drepturi. 
  
 

Codul Penal ori au cauzat o 
pagubă , pedeapsa este 
închisoarea de la 4 la 12 ani şi 
interzicerea unor drepturi. 
 
Autor: deputat Andras Mate 
Levente  si Comisia pentru  
industrii si servicii 
 

pedeapsa de  la 1 
la 12 ani. 

2. Prin vot membrii 
comisiei au respins 
amendamentul. 

 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Sulfina BARBU 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Daniel BUDA 

 

SECRETAR, 
Gheorghe CIOCAN 

SECRETAR,  
Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
Intocmit, 
Consilier, Monica Dima             Consilier, Paul Şerban 
Consultant, Nicoleta Toma 
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