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Doamnă preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deşeurilor, iniţiată de doamna 

deputat PSD Graţiela Leocadia Gavrilescu împreună cu un grup de 

parlamentari PSD, Neafiliaţi (Bp.385/2021, L 432/2021).

I. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 63 

din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare^ în sensul introducerii unor măsuri mai stricte în 

ceea ce priveşte regimul deşeurilor transferate în România, pe o perioadă 

limitată de timp (5 ani).
De asemenea, iniţiatorii propun un regim sancţionator mai drastic în 

privinţa „importatorilor care nu asigură condiţii de depozitare 

corespunzătoare, falsifică documente sau aduc în ţară deşeuri cu 

randament de reciclare foarte mic, taxa suplimentară de ecologizare 

propusă fiind de 1000% pentru fiecare kilogram de deşeu depozitat în 

vederea eliminării, care depăşeşte 20% din cantitatea totală importată’/

- abrogatei de art. 71 din Ordonanţa de ureeniă a Guvernului nr. 92/2021 la data de 26 august 2021



II. Observaţii

____Er.ecizăni_câJn_data _de 26 august 2021 a intrat în vigoare Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820/2021.
Astfel, conform prevederilor art. 71 alin. (1) lit.a) din acest act 

normativ, ,,La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se 

abrogă: a) Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 220 din 28 martie 2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 61, care rămâne în 

vigoare încă 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de 

urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea 1 (...)
Pe cale de consecinţă, având în vedere faptul că Legea nr. 211/2011 

a fost abrogată, iniţiativa legislativă a rămas Iară obiect.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate. Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă,

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Preşedintele Senatului


