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LEGE

pentru modificarea şi completarea OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor

Parlamentul României adoptă prezenta Lege

Articol unic

OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al 

României Partea I nr. 820 din 26 august 2021, se modifică şi se completează după cum 

urmează:

1. La articolul 62 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) cu amendă de la 5.000 iei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 

40.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), 

art. 12 alin. (11)-(12), art. 13 alin. (3), art. 15 alin. (1), (2) lit. a) şi b) şi (3), art. 16 alin. (l)-(3)



şi (6), art. 17 alin. (3), (4), (6) şi (7), art. 20 alin. (l) şi (2), art. 22 alin. (3) şi (4), art. 23, art. 

24 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), (4) şi (5), art. 29, art. 31, art. 34 alin. (1), art. 36 

alin. (2), art. 44 alin. (1) şi (3), art. 48 alin. (1), (2), (5) şi (6), art. 61 alin. (4);”

2. La articolul 64, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 20 alin.(3)-(5), se aplică sancţiunea contravenţională 

complementară de confiscare a mijloacelor de transport şi utilajelor folosite pentru 

descărcarea/abandonarea deşeurilor în spaţii neautorizate, dacă deşeurile pot provoca decesul 

ori vătămarea corporală a unei persoane sau o daună semnificativă calităţii aerului, calităţii 

solului sau calităţii apei ori animalelor sau plantelor sau în situaţia săvârşirii, în mod repetat, a 

contravenţiilor sus-mentionate.”

3. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.65.- Contravenţiilor prevăzute la art. 62, 63 şi 64 le sunt aplicabile dispoziţiile 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

Această Lege a fost adoptată la Camera Deputaţilor în şedinţa sa din.............................

respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 din Constituţia României, republicată.

cu

Preşedintele Camerei Deputaţilor,

Ion Marcel Ciolacu

Această Lege a fost adoptată la Senat în şedinţa sa din

prevederilor art. 75 şi ale art. 76 din Constituţia României, republicată.

cu respectarea

Preşedintele Senatului,

Florin Vasile Cîţu


