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Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI
București, 29 mai 2019
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COMISIA PENTRU MEDIU
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
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Către,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice,
transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru mediu şi
echilibru ecologic, pentru dezbatere şi avizare pe fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. PL. x
102 din 06 martie 2019.

PREŞEDINTE,
Florin-Claudiu ROMAN

PREȘEDINTE,
Ion CUPĂ
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
București, 29 mai 2019
Nr.4c-7/76

COMISIA PENTRU MEDIU
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
București, 10 aprilie 2019
Nr.4c-8/99

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea
selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură
obişnuită, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice,
transmis cu adresa nr. PL. x 102 din 06 martie 2019, înregistrat cu nr. 4c-7/76 din 07 martie 2019, respectiv cu nr. 4c-8/99 din 07 martie 2019.
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 04 martie 2019.
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege (nr.1080/14.11.2018);
Consiliului Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege (nr.5434/30.10.2018);
Guvernului susţine proiectul de lege (nr.2327/18.12.2018);
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat favorabil proiectul de lege (nr.4c-11/61/19.03.2019);
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege (nr.4c-13/185/19.03.2019);
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de lege (nr.4c-2/154/09.04.2019).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.132/2010, în vederea creşterii gradului de informare, de
conştientizare şi de educare a elevilor cu privire la colectarea selectivă şi managementul deşeurilor, prin transferul atribuţiilor privind achiziţionarea şi
dotarea unităţilor şcolare cu recipiente pentru colectare selectivă a deşeurilor, de la nivelul conducerii unităţilor publice de învăţământ, către autorităţile
locale.
Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisiile au examinat proiectul de lege în ședințe separate.
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 29 mai 2019, iar Comisia pentru mediu
şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege în şedinţa din 10 aprilie 2019.
Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi la ședință conform listei de prezență.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au fost prezenţi 11 deputaţi, din totalul de 17 de membri ai comisiei.
La dezbaterile care au avut loc a participat la Comisia pentru administraţie publică şi echilibrul ecologic, în conformitate cu prevederile art. 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitat: domnul Tudose Nicolae, Secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice.
La dezbaterile care au avut loc au participat la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, în conformitate cu prevederile art. 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitaţi: domnul Ion Câmpeanu, Secretar de stat şi doamna Ana Nistorescu, consilier, din
cadrul Ministerului Mediului și domnul Tudose Nicolae, Secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, cu amendamentele admise şi
amendamentele respinse prezentate în anaxele nr. I şi nr. II, ce fac parte integrantă din prezentul raport.
În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Florin-Claudiu ROMAN

Ion CUPĂ

SECRETAR,

SECRETAR,

Simona BUCURA-OPRESCU

FARAGO Petru

Şef serviciu, Sofia Chelaru
Consilier parlamentar, Alina Tănase

Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc

4

ANEXA I

AMENDAMENTE ADMISE
asupra Proiectului de Lege privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
Nr.
crt.

1.

2.

3.

LEGE nr. 132 / 2010
privind colectarea selectivă a
deşeurilor în instituţiile publice

Text Senat

Amendamente propuse

Lege
pentru modificarea şi completarea
Legii nr.132/2010 privind colectarea
selectivă a deşeurilor în instituţiile
publice

Art.I.- Legea nr.132/2010 privind
colectarea selectivă a deşeurilor în
instituţiile publice, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.461 din 6 iulie 2010, se modifică şi
se completează după cum urmează:

Nemodificat

Nemodificat

Art. 8
1. La articolul 8 se introduce un nou 1. La articolul 8, după alineatul 1, se
Instituţiile publice sunt obligate să alineat, alin.(2), cu următorul introduc două noi alineate, alin.(2) și
asigure finanţarea pentru colectarea cuprins:
(3), cu următorul cuprins:
selectivă a deşeurilor generate în cadrul
acestora, pe categoriile prevăzute la art.
3.
5

Motivare

(2) Fac excepţie de la prevederile
prezentului articol, unităţile şcolare
aflate în coordonarea autorităţilor
administrativ-teritoriale. Finanţarea
colectării selective şi achiziţionarea
recipientelor pentru colectarea selectivă
a deşeurilor, pe categoriile prevăzute la
art.3, se asigură din bugetul local.”

(2) Fac excepţie de la prevederile
alin. (1) unităţile
și institutiile de
invatamant.

(3) Finanţarea colectării selective şi
achiziţionarea recipientelor pentru
colectarea selectivă a deşeurilor, pe
categoriile prevăzute la art.3, se
asigură din
bugetul unită
ții
administrativ-teritoriale sau din
bugetul operatorilor de salubritate,
în
func
ție
de
prevederile
contractului de delegare a gestiunii
serviciului.
Autor Comisia pentru
echilibru ecologic

4.

2. La articolul 13, alineatul (2) se
modifică şi va avea următorul
(1) Fiecare instituţie publică este cuprins:
obligată să ţină evidenţa cantităţilor de
deşeuri colectate selectiv.
Art. 13

(2) Deşeurile colectate selectiv vor fi

(2) Deşeurile colectate selectiv vor fi
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mediu
și

cântărite la predare, iar cantităţile vor fi
consemnate într-un registru de evidenţă
a deşeurilor colectate selectiv, conform
modelului prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta lege.
Datele din registru vor fi raportate
lunar către Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului.

5.

cântărite la predare, iar cantităţile vor fi
consemnate într-un registru de evidenţă
a deşeurilor colectate selectiv, conform
modelului prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta lege.
Datele din registru vor fi raportate
trimestrial către Agenţia Naţională
pentru Protecţia Mediului.

Nemodificat

Art.II.- Prezenta lege intră în vigoare la Art.II.- Prezenta lege intră în vigoare
90 de zile de la data publicării în în termen de 90 de zile de la data
Monitorul Oficial al României, Partea I. publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Autor Comisia pentru
echilibru ecologic
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mediu

si

ANEXA II

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra Proiectului de Lege privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

Nr.
crt.

LEGE nr. 132 / 2010
privind colectarea selectivă
a deşeurilor în instituţiile
publice
1. Art. 8
Instituţiile
publice
sunt
obligate să asigure finanţarea
pentru colectarea selectivă a
deşeurilor generate în cadrul
acestora,
pe
categoriile
prevăzute la art. 3.

Amendamente
propuse

Motivare

La articolul 8, se introduce un nou
alineat, alin.(2), cu următorul
cuprins:
(2) - Fac excepție de la prevederile alin.
1, unităţile şcolare aflate în subordinea
autorităţilor administrativ teritoriale.
Finanţarea colectării selective şi
achiziţionarea recipientelor de colectare
selectivă a deşeurilor, pe categoriile
prevăzute la art. 3., se asigură din
bugetul
unită
ții
administrativ
teritoriale,
fie
din
bugetul
operatorilor de salubritate, în funcție
de prevederile contractului de
delegare a gestiunii serviciului.
Autor: deputat USR Cristina-Ionela
IURIŞNIŢI

2.

Camera
Deputaților

Art. 13
Articolul 13, alineatul (2) se modifică Amendamentul are scopul de a
pune
în
acord
initiativa
(1)Fiecare instituţie publică și va avea următorul cuprins:
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Camera
Deputaților

este obligată să ţină evidenţa
cantităţilor
de
deşeuri
colectate selectiv.
(2)Deşeurile colectate selectiv
vor fi cântărite la predare, iar
cantităţile vor fi consemnate
într-un registru de evidenţă a
deşeurilor colectate selectiv,
conform modelului prevăzut
în anexa care face parte
integrantă din prezenta lege.
Datele din registru vor fi
raportate lunar către Agenţia
Naţională pentru Protecţia
Mediului.
3.

Art. 15
Următoarele fapte constituie
contravenţie
şi
se
sancţionează
după
cum
urmează:
A.cu amendă de la 500 lei la
1.000 lei, nerespectarea de
către conducătorul instituţiei
publice
a
următoarelor
obligaţii:
a)de
a
delega
responsabilitatea
privind
gestionarea
colectării
selective unui angajat al
instituţiei sau unui terţ;
b)de a asigura aplicarea
colectării
selective
a

legislativă
Guvernului.

cu

propunerile

(2)– Deșeurile colectate selectiv vor fi
cântărite la predare. Cantită
țile vor fi
consemnate într-un registru de evidență
a deșeurilor colectate selectiv, iar datele
vor fi raportate conform reglementărilor
specifice pentru gestionarea deșeurilor.

Camera
Deputaților

Autor: deputat USR Cristina-Ionela
IURIŞNIŢI

La articolul 15, dupa punctul C, se Lege
132/2010
privind
introduce un nou punct, punctul D cu colectarea selectiva a de
șeurilor
urmatorul cuprins:
în instituțiile publice prevede la
Art. 15 faptele care constituie
sancțiunile
D. Conducerea unităţilor teritorial contraventie și
acestora.
administrative se sancţionează cu aferente
propus
are
amendă de la 5.000 la 10.000 de lei Amendamentul
pentru nerespectarea dispoziţiilor scopul de a pune în acord
prevederile deja existente cu cele
art.8, alin (2)
vizate de actuala propunerea
Autor: deputat USR Cristina-Ionela legislativă - PL-x nr. 102/2019.
In
eventualitatea în care
IURIŞNIŢI
propunerea legislativă va fi
adoptată în forma prezentată de
Senat, aceasta nu ar sanc
ționa
conducerea unităţilor teritorial
administrative
pentru
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Camera
Deputaților

deşeurilor
în
interiorul
instituţiei publice pe care o
conduce;
B.cu amendă de la 500 lei la
3.000 lei, nerespectarea de
către conducătorul instituţiei
publice sau de terţa parte a
obligaţiei de a încheia un
contract
de
predare
a
deşeurilor colectate selectiv
către un operator economic
autorizat
pentru
reciclarea/valorificarea
acestora;
C.cu amendă de la 5.000 lei
la 10.000 lei:
a)preluarea deşeurilor care nu
sunt colectate selectiv de
către operatorul economic
autorizat să preia deşeurile;
b)neasigurarea
de
către
operatorul economic autorizat
a preluării selective a
deşeurilor.

nerespectarea normelor în cauză,
pe când restul instituțiilor
publice sunt pasibile de amendă.
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