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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a 
vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, transmis Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisiei pentru industrii și servicii pentru examinare în fond, cu adresa nr. 
PL.x. 462 din data de 17 august 2020. 
 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. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 

PREȘEDINTE,     VICEPREȘEDINTE, 

Sorin-Ioan BUMB     Eduard Lucian SIMION 
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București, 13.10.2020 

 

R A P O R T     C O M U N  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.212/2015 

privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 și art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servcii împreună cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a 
vehiculelor scoase din uz, transmis cu adresa nr. PL.x. 462 din data de 17 august 
2020. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.526/05.07.2017, avizează favorabil proiectul 
de lege cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 Comisia pentru transporturi și infrastructură, în ședința din 02.09.2020, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.212/2015, în sensul transpunerii prevederilor art.1 din Directiva (UE) 
2018/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE 
privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 
2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.150 din 14 iunie 2018. 
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 În conformitate cu prevederile art.61, art.63 și art. 129 alin. (1) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a examinat proiectul de lege în 
ședința online din 30 septembrie 2020, iar Comisia pentru industrii și servicii a 
examinat proiectul de lege în ședința online din 12 octombrie 2020. La lucrările 
comisiilor au fost prezenți deputați conform listelor de prezență.  

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 
proiectului de lege proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase 
din uz cu amendamente admise prevăzute în anexa nr. 1, anexă care face parte 
integrantă  din prezentul raport. 
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și 
ale art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 

PREȘEDINTE,      VICEPREŞEDINTE, 

Sorin-Ioan BUMB     Eduard Lucian SIMION 

 

 

 

SECRETAR,       SECRETAR, 

Slavoliub ADNAGI       Bogdan Gheorghe DĂNUȚ 

 

 

 

 Șef birou, Cristina Neicu      Consilier parlamentar,  Alina Alexandriuc
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Anexa nr. 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
Nr. 
Crt. 

Text act normativ Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivare 

1.   Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.212/20I5 privind modalitatea de gestionare a 

vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz 

Nemodificat   

2.   Art. I. - Legea nr.212/2015 privind modalitatea de 
gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din 
uz, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.554 din 27 iulie 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Nemodificat   

3.   
 
Art. 13 - (3) Operatorii economici 
autorizaţi să desfăşoare activităţi de 
colectare şi tratare a vehiculelor scoase din 
uz sunt obligaţi să le stocheze, chiar şi 
temporar, şi să trateze vehicule scoase din 
uz potrivit prevederilor art. 20 din Legea 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
republicată, şi conform cerinţelor prevăzute 
în anexa nr. 2, cu respectarea 
reglementărilor cu privire la sănătatea 
umană şi mediu. 

1. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(3) Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare 
activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase 
din uz sunt obligaţi să le stocheze, chiar şi temporar, 
şi să trateze vehicule scoase din uz potrivit 
prevederilor art.4 din Legea nr.211/2011 privind 
regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi conform cerinţelor 
prevăzute în anexa nr.2, cu respectarea 
reglementărilor cu privire la sănătatea umană şi 
mediu.” 

Nemodificat   

4.   
 
Art. 17 - (5) La interval de 3 ani, Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului 
întocmeşte şi transmite Comisiei Europene 
un raport privind punerea în aplicare a 

2. La articolul 17, alineatele (5) şi (6) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
„(5) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
transmite Comisiei Europene, pentru fiecare an 
calendaristic, un raport privind punerea în aplicare a 
art. 15, conform formatului pentru raportarea 

Nemodificat   
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dispoziţiilor prezentei legi, în baza 
Deciziei 2001/753/CE a Comisiei din 17 
octombrie 2001 privind un chestionar 
pentru elaborarea de către statele 
membre a rapoartelor referitoare la 
punerea în aplicare a Directivei 
2000/53/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului privind vehiculele scoase 
din uz, în scopul elaborării unei baze de 
date privind vehiculele scoase din uz şi 
tratarea acestora. 
(6) Raportul prevăzut la alin. (5) conţine 
informaţii relevante referitoare la 
posibilele modificări în structura 
comercializării autovehiculelor şi în 
sectoarele de colectare, dezmembrare, 
mărunţire, valorificare şi reciclare, care 
pot duce la perturbarea concurenţei 
dintre sau în interiorul statelor membre 
ale Uniunii Europene, şi este înaintat 
Comisiei Comunităţilor Europene în 
termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei 
de 3 ani pe care o acoperă. 

datelor stabilit de Comisia Europeană. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
transmite Comisiei Europene, pe cale electronică, 
raportul prevăzut la alin.(5), în termen de 18 luni 
de la sfârşitul anului de raportare pentru care 
sunt colectate datele. Raportul indică modul în 
care au fost obţinute datele şi verificarea calităţii 
acestora.” 

5.   3. La articolul 17, după alineatul (6) se introduce 
un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins: 
„(7) Prima perioadă de raportare începe în primul an 
calendaristic complet după adoptarea, de către 
Comisia Europeană, a actului de punere în aplicare 
ce stabileşte formatul de raportare şi cuprinde datele 
pentru perioada de raportare respectivă.” 

Nemodificat   

6.   Art.II.- Prezenta lege intră în vigoare la data de 5 
iulie 2020. 

Art.II.- Prezenta lege intră în vigoare  
la data publicării în Monitorul Oficial.   
Autori: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic, Comisia pentru 
industrii și servicii 

 

 


