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București, 07.06.2022 
Nr. 4c-3/309/2021 

 
 

 

COMISIA  PENTRU MEDIU ȘI ECHILIBRU ECOLOGIC 

DOMNULUI PREȘEDINTE GEORGE-CĂTĂLIN STÂNGĂ 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, transmis 

cu adresa nr. PLx 240/2021. 

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

categoria legilor ordinare. 

 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. 

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.211/2011 privind regimul deşeurilor 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate pentru 
dezbaterea pe fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, transmis cu adresa nr. PLx 240/2021 din 
data de 02.06.2021. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.183 din 06.04.2021, avizează favorabil 
propunerea legislativă, cu observații și propuneri. 
 Senatul, în ședința din 25.05.2021, a adoptat proiectul de lege. 
 Guvernul, prin adresa nr. 10275 din 03.11.2021, nu susține adoptarea 
proiectului de lege. 
 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr. 2438 din 16.03.2021, a avizat 
nefavorabil proiectul de lege. 
 Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința din 07.10.2021, a 
avizat favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în ședința 
din 26.10.2021, a avizat negativ proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.211/2011, în sensul interzicerii transportului deşeurilor de către alte 
persoane sau operatori decât cei autorizaţi sau înregistraţi, precum şi al creşterii 
sancţiunilor, până la confiscarea mijloacelor de transport utilizate de producătorii 
de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri care au obligaţia să supună deşeurile care nu au 
fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă. 
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 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege 
în ședința din 31.05.2022. 
 La lucrările comisiei au participat deputaţi conform listei de prezenţă. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de 
lege deoarece Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor a fost abrogată de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor. 
 La lucrările ședinței au fost prezent în calitate de invitat domnul Balaniscu 
Radu Bogdan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.  
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 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. 
 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef birou, 
Cristina Neicu 


