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Parlamentul României 

Legea nr. 188/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor 
În vigoare de la 31 octombrie 2019 până la 24 septembrie 2021, fiind abrogat prin Ordonanţă de 
urgenţă 92/2021. 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 865 din 28 octombrie 2019.  
Formă actualizată la data de 12 ianuarie 2022. Validat de ECOTECA.  
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic. - Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
1. La articolul 61 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"  

a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 
lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13, art. 14, 
art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 
alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (2);". 
2. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611, cu următorul cuprins: 
"  

Art. 611. - În cazul nerespectării dispoziţiilor art. 19 alin. (3) se aplică şi următoarea sancţiune 
contravenţională complementară: ridicarea deşeurilor depozitate în alte zone decât cele 
autorizate, curăţarea terenului, precum şi eliminarea acestora conform legislaţiei în vigoare." 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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