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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Industrii şi Servicii 

                                                                                    
                                                 
 

Bucureşti 01.03.2017 
                                         Nr. 4c-3/460/2016 

 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art. 22 din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deșeurilor 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre avizare cu proiectul de Lege pentru completarea 
art. 22 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, transmis cu adresa P.L.x. 538/2016 din data 
de 7 noiembrie 2016, care va fi transmis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic care este sesizată 
în fond. 

Senatul, în şedinţa din data de 1 noiembrie 2016, a adoptat propunerea legislativă. 
Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 662/06.07.2016, a avizat favorabil propunerea legislativă. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 22 din Legea nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor, republicată, cu un nou alineat care să reglementeze faptul că 
deținătorilor/producătorilor de deșeuri persoane juridice, comercianților, precum și operatorilor 
economici prevăzuți la art. 22 alin. (2) din respectivul act normativ, li se anulează autorizația de mediu 
de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, dacă elimină materialul rezultat în urma 
vidanjării, reziduurile solide menajere, industriale, de grajd, de strada, cadavrele de animale, precum și 
deșeurile toxice și periculoase în alte locuri decât cele stabilite de consiliile locale și prin alte sisteme 
decât cele admise de normele sanitare în vigoare. 

Examinarea proiectului de Lege a avut loc în sedinţa comisiei din data de 28.02.2017. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă 

a proiectului de Lege. 
În raport de obiectul şi conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 
În conformitate cu prevederile art. 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 

camera decizională, pentru acest proiect de Lege, este Camera Deputaţilor. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
IULIAN IANCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar Neicu Cristina 

Consilier parlamentar Viorela Gondoș 
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