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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

S E N A T

L E G E

pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.I
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial 

cu numărul 220 din data de 28 martie 2014, se modifică şi se completează, după cum 
urmează:

1. Art. 61 litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
a) cu amendă de la 4*000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 

40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art.8 
alin.(l), (2) şi (4), art. 13, 14, art. 15 alin.(l) lit.a) şi b), art. 17 alin.(2), art. 19 atin.(2) 
lit.a), c) şi d), alin.(3) şi (4), art.22 alin.(l) şi (2), art.26 alin.(l), art.27 alin.(l), art.28 
alin.(l), art.32 alin.(l), art.36 alin.(2);.

2. Art. 61 litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b) cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei, nerespectarea art.22 alin.(3), 

art.40 alin.(3) şi art.49 alin.(l), (2), (4) şi (5);

3. Art. 61 litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
c) cu amendă de la 10.00Q lei la 25.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor şi 

responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit 
prevederilor art. 17 alin.(l), art. 31 |aiinu(l) şi (3) şi art.59.
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4. Art. 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an Ia 7 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;

c) comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor 
pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României, în acest fel poluând apele 
de suprafaţă, apele subterane, aerul, solul şi subsolul;

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;

4. La art. 63, după lit.f) se introduc două noi litere, g) şi h) şi vor avea 
următorul cuprins:

g) deversarea poluanţilor în ape;

h) poluarea cu bună ştiinţă a apelor de suprafaţă, apelor subterane, aerului, 
solului şi subsolului prin procese de depozitare necorespunzătoare a deşeurilor sau 
arderi ilegale ale acestora.



Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a IlI-a din Constituţia României, 
republicată.
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