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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

 
 

CAMERA DEPUTAȚILOR        SENAT 

 

 

Lege 

 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

 

Art. I  - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr. 220 din 28 martie 2014 se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 4 partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „ (1) Următoarea  ierarhie a deșeurilor se aplică  ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politicii 

de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:” 

 

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ (3) În acest sens, pentru anumite fluxuri de deşeuri specifice, aplicarea ierarhiei deşeurilor poate suferi 

modificări în cazul în care acest lucru se justifică pe baza analizării efectelor globale ale generării 

deșeurilor şi gestionării acestora pe întregul ciclu de viaţă.” 

 

3.  La articolul 5 după alineatul (1) se introduc patru  alineate noi, alineatele (2)- (5), cu următorul 

cuprins: 

„(2) Încadrarea unei substanțe sau a unui obiect rezultat în urma unui proces de producție ca fiind 

subprodus se face cu respectarea prevederilor de la alin (1).   

(3) În verderea abordarii unitare pentru încadrarea ca subprodus a unei substanțe sau a unui obiect, 

autoritatea publică centrală pentru protecția mediului elaborează un ghid pentru aplicarea condițiilor 

prevăzute la alin (1) abrobat prin ordin de ministru, în termen de 180 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentului act normativ. 

 

(4) Ghidul prevăzut la alin (2) cuprinde și criteriile care trebuie îndeplinite de anumite substanțe sau 

obiecte pentru a putea fi considerate subproduse și nu deșeuri, în conformitate cu definiția de la pct. 9 

din din anexa nr. 1. 

 

(5) Încadrarea unei substanțe sau obiect rezultat în urma unui proces de producție ca fiind subprodus se 

face de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în baza documentației tehnice 

prezentate de solicitant care dovedeasc respectarea conditiilor prevăzute la alin (1), prin eliberarea unui 
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aviz care se anexează la actul de reglementare deținut de producătorul substanței sau produsului 

respectiv.. 

 

4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art 6 (1) Anumite categorii de deșeuri încetează să mai fie considerate deșeuri, în sensul pct. 9 al 

anexei nr. 1, în cazul în care au trecut printr-o operațiune prevăzută în anexa nr. 3 și dacă îndeplinesc 

criteriile specifice definite de Comisia Europeană, potrivit următoarelor condiții: 

a) substanța sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice; 

b) există o piață sau cerere pentru substanța sau obiectul în cauză; 

c) substanța sau obiectul îndeplinește cerințele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice și 

respectă legislația și normele aplicabile produselor; și 

d) utilizarea substanței sau a obiectului nu va produce efecte negative asupra mediului sau a sănătății 

populației. 

 

(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) includ și valorile limită pentru poluanți, dacă este necesar, și iau în 

considerare orice eventuale efecte negative asupra mediului ale substanței sau ale produsului în cauză. 

 

(3) Pentru agregate, hârtie, sticlă, metale, anvelope și textile trebuie luate în considerare, pe lângă 

criteriile prevăzute la alin (1)  și criteriile specifice încetării statutului de deșeu stabilite de legislația 

comunitară în vigoare. 

  

(4) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului declară încetarea statutului de deseu atunci 

cand au fost îndeplinite  prevederile alin (1) și (2) și au fost indeplinite obiectivele de valorificare și 

reciclare prevăzute de de Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în 

Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendată prin Directiva Parlamentului 

şi Consiliului 2004/12/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 

047/2004, Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 269 din 21 octombrie 2000, Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 37 din 13 februarie 2003, Directiva 

2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi 

acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 266 din 26 septembrie 2006, precum și de alte acte 

legislative comunitare aplicabile. 

 

(5) În lipsa criteriilor stabilite la nivel comunitar prevăzute la alin. (1), o comisie înființată de autoritatea 

publică centrală pentru protecția mediului, luând în considerare jurisprudența aplicabilă, pe baza unor 

studii de evaluare a impactului social/economic și a efectelor asupra mediului, cu respectarea 

prevederilor alin. (1) și (4) decide pentru fiecare caz în parte dacă un anumit deșeu încetează să fie 

considerat ca atare potrivit procedurii aprobate prin ordin de ministru. 

 

(6) Deciziile prevăzute la alin. (5) sunt notificate statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei 

Europene, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea 

şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al 

regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii 

Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.” 
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5. La articolul 7, alineatele (1) și (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

(3)  Faptul că o substanță sau obiect este inclus în lista prevăzută la alin.(1) nu înseamnă că acesta este 

deșeu în orice împrejurare; substanța sau obiectul respectiv se consideră deșeu numai dacă se încadrează 

în definiția prevăzută la pct. 9 din anexa nr. 1. 

 

6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“ Art 8 (1) Producătorii inițiali şi deţinătorii de deşeuri prevăzuți la art. 49 sunt obligaţi să clasifice şi să 

codifice  fiecare tip de deşeu generat, potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin.(1). 

 

(2) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri autorităţi publice de apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională sunt obligaţi să clasifice și să codifice potrivit listei prevăzute la art. 7 alin. (1) deșeurile 

generate de propria activitate specifică, pe baza reglementărilor specifice pentru gestionarea 

respectivelor deşeuri.” 

 

7. La articolul (9), alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

” Art 9 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate considera  că un deşeu este 

periculos dacă acesta prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4 chiar 

dacă acesta nu figurează ca atare pe lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).” 

 

8. La articolul 12, alineatul (2), literele a) și b)  se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

”a) încurajarea proiectării de produse care să aibă un efect redus asupra mediului și care să genereze o 

cantitate scăzută de deseuri în timpul producerii și al utilizării ulterioare și asigurarea valorificării și 

eliminării produselor care au devenit deseuri în conformitate cu prevederile art. 4 alin (1) – (3) și ale art. 

20. 

b) încurajarea producţiei şi comercializării de produse cu utilizări multiple, durabile din punct de vedere 

tehnic şi care, după ce devin deşeuri, sunt în primul rând valorificate în mod corespunzător şi a căror 

eliminare este compatibilă cu principiile de protecţie a mediului;  

 

9. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Art 14 (1) Pentru respectarea prevederilor art. 13 și în vederea facilitării și îmbunătățirii valorificării, 

deșeurile sunt colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, 

economic și al protecției mediului și nu se amestecă cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite. 

 

(2) Colectarea selectivă se realizează pe cel puțin două fracții, umendă și uscată, cu respectarea 

prevederilor de la alin (1). 

 

(3) Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării separate a deșeurilor municipale, containerele 

folosite la colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale se inscripționează cu denumirea 

materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi sunt fabricate sau inscripționate în mod 

corespunzător în culorile: 

a) albastru - pentru deșeuri de hârtie-carton; 

(1) Clasificarea și codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se fac potrivit Deciziei 

Comisiei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul 

articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 

94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul 

(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările şi completările 

ulterioare. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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b) galben - pentru deșeuri de plastic si metal; 

c) verde/ alb - pentru deșeuri de sticlă colorată/ albă; 

d) maro - pentru deșeuri biodegradabile şi compostabile; 

e) negru sau gri închis  - pentru deșeuri nevalorificabile şi resturi menajere; 

f) roşu - pentru deșeuri periculoase. 

(4) Operatorii economici care asigură colectarea şi transportul deşeurilor prevăzute la alin. (1) au 

obligaţia de a asigura colectarea separată a acestora şi de a nu le amesteca. ” 

 

10. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(2)  Pentru promovarea reciclării de înaltă calitate se introduc sistemele de colectare separată a 

deșeurilor prevăzute la art. 14 alin (1) și (2), în cazul în care acest demers este posibil din punct de 

vedere tehnic, economic și al protecției mediului, iar sistemele respective respectă standardele de 

calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare. 

 

11. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

“Art. 17 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca începând cu anul 2012 să asigure 

colectarea separată pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă. 

 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligația să atingă, până în anul 2020, un nivel de 

pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deșeurilor cum ar fi cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic 

şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste 

fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală; 

 

(3) Autoritățile administrației publice centrale pentru protecția mediului adoptă sau, după caz, propun 

măsuri adecvate pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. 

 

(4) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizațiior de construcție/demolari au obligația să 

gestioneze deseurile din construcții și demolări astfel încât să atingă progesiv, până în anul 2020 potrivit 

anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, 

inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de 

minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi 

demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Anexa la Decizia 

Comisiei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul 

articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 

94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul 

(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase. 

 

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4): 

a) proiectele de construcții rezidențiale atunci când acestea sunt dezvoltate pentru mai mult puțin de 

5 locuințe,  

b) proiectele de construcții altele decât cele prevăzute la lit. a), dacă suprafața construită depășește 

500 mp sau dacă respectivele proiecte fac parte din documentații urbanistice elaborate pentru mai mult 

puțin de 5 locuințe care se realizeaza etapizat,  

c) proiectele de demolare/renovare/recondiționare a clădirilor care generează un volum de cel puțin 

mult 100 mc de deșeuri din construcție și demolare; 

d) proiectele de inginerie civilă care generează un volum de cel puțin mult 500 mc de deșeuri din 

construcție și demolare. 

. 
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12. La articolul 19, alineatul (2) litera (d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„d) să introducă în instalația de eliminare numai deșeurile prevăzute în autorizația emisă de autoritățile 

competente pentru protecția mediului și să respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea.” 

 

La articolul 19 alineatul (4) se abrogă. 

 

13. La articolul 21, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(2) La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin actul normativ care 

reglementează fluxuri de deşeuri se stabilesc cazurile în care costurile gestionării deşeurilor urmează să 

fie suportate în întregime sau parţial de către producătorul produsului din care derivă deşeul respectiv şi 

eventuala participare a distribuitorilor unui asemenea produs la aceste costuri. 

(3) În cazul deșeurilor abandonate al căror producator inițial sau deținator de deșeuri este necunoscut, 

cheltuielile legate de reconstrucția ecologică a amplasamentului, precum și cele pentru caracterizarea 

deșeurilor, transportul, tratare acestora sunt suportate de autoritatea administrației publice locale.” 

 

14. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ Art. 22 (1) Producătorul inițial de deşeuri sau, după caz, orice deţinător de deşeuri efectuează 

operaţiuniunile de tratare a deșeurilor dacă este autorizat din punct de vedere al protecției mediului sau 

are obligația să predea deşeurile unui operator economic autorizat pentru tratarea deşeurilor sau unui 

operator public ori privat colector de deşeuri în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 20.  

 

(2) Operatorii economici care efectuează operații de colectare și transport de deșeuri au obligația să 

livreze și să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare, 

cu respectarea prevederilor art. 20. 

 

(3) Persoanele juridice prevăzute la art. 32 alin. (1) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul 

angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea 

deșeurilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. 

  

(4) Persoana desemnată potrivit alin. (3) este obligată să supravegheze şi să controleze respectarea 

legislaţiei ȋn vigoare pe domeniul gestionării deşeurilor, astfel încât activitatea operatorului economic să 

se desfăşoare în condiţii de deplină siguranţă şi de protecţie a mediului şi sănătăţii umane. 

 

(5) Persoanele desemnate, potrivit prevederilor alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii 

deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, prin cursuri de specialitate universitare sau de formare 

profesională organizate de furnizori autorizați de Autoritatea Națională pentru Calificări.  

 

(6) Cursurile de specialitate prevăzute la alin. (4) trebuie să asigure participanților și cunoştinţele 

necesare referitoare la prevederile legale privind gestionarea deşeurilor.” 

 

15.     La articolul 23, alineatele (1) – (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(1) Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice 

prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de 

valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor 

de valorificare ori de eliminare completă. 
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(2) La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin actele normative care 

reglementează fluxuri de deşeuri se stabilesc condiţiile cu privire la responsabilitatea gestionării 

deşeurilor şi cazurile în care producătorului iniţial de deşeuri îi revine responsabilitatea pentru întregul 

lanţ al procesului de tratare sau cazurile în care responsabilitatea producătorului şi a deţinătorului de 

deşeuri se poate împărţi ori delega între factorii implicaţi în lanţul procesului de tratare. 

 

(3) La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin actele normative care 

reglementează fluxuri de deşeuri, în conformitate cu prevederile art. 12, se stabileşte dacă organizarea 

activităţilor de gestionare a deşeurilor revine parţial sau în totalitate producătorului produsului din care 

derivă deşeul respectiv şi măsura în care distribuitorul produsului respectiv participă la această 

responsabilitate.” 

 

16. La articolul 23 alineatele (5) și (6) se abrogă. 

 

17.  La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 24 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului colaborează cu celelalte autorităţi 

publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor şi cu autorităţile competente din alte state membre 

pentru crearea unei reţele integrate adecvate de instalații de eliminare a deşeurilor şi de instalaţii de 

valorificare a deşeurilor municipale amestecate colectate din gospodăriile populaţiei, inclusiv în cazul în 

care această colectare vizează şi astfel de deşeuri provenite de la alţi producători, ţinând seama de cele 

mai bune tehnici disponibile, care nu implică costuri excesive, cu respectarea cerinţelor prevăzute în 

Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.” 

 

18.  Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 25 - La elaborarea documentelor strategice locale şi la aprobarea investiţiilor în domeniul gestiunii 

deşeurilor, autorităţile publice locale iau în considerare principiul autonomiei şi proximităţii, fără a 

aduce atingere planului naţional de gestionare a deşeurilor şi strategiei naţionale de gestionare a 

deşeurilor.” 

 

19. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ Art. 26(1) Deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punct de 

vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare, tratare a deşeurilor 

periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri 

periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de 

stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată 

asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 20, 

incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 

49.” 

 

20. La articolul 26 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

”(4) Activitățile prevăzute la alin. (1) se urmăresc și se supun controlului Gărzii Naționale de Mediu.”  

 

21.  La articolul 27, partea introductivă a alineatului (3) și litera  b) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

”(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), agențiile pentru protecţia mediului pot permite amestecarea 

dacă: 

b) sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 20, iar efectele negative ale gestionării deşeurilor asupra 

sănătăţii populaţiei şi asupra mediului nu sunt agravate; 
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22.  Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 28 – (1) Deținătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de 

colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit 

prevederilor legale ȋn vigoare naţionale şi internaţionale. 

(2) Transferul deseurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţit de documentele prevăzute 

de legislaţia în vigoare privind transferul deşeurilor pe teritoriul României.” 

 

23.  Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” Art. 30 (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la 

art. 27 şi 28, deţinătorii de deşeuri periculoase trebuie să respecte prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi ale 

art. 20 în gestionarea uleiurilor uzate.  

 

(2) Importatorii și producătorii de uleiuri sunt obligați să asigure gestionarea uleiurilor uzate 

corespunzător cantităților și tipurilor de uleiuri introduse pe piața națională, în mod individual sau prin 

terți autorizati în acest sens.  

 

(3) Deținătorii de uleiuri uzate au obligația colectării separate a uleiurilor uzate în măsura în care acest 

lucru este posibil din punct de vedere tehnic și predării acestora operatorilor economici autorizați pentru 

tratarea acestor conform prevederilor art.4 și art.20. 

 

(4) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și viabil din punct de vedere economic, se 

interzice amestecarea uleiurilor uzate cu caracteristici diferite, precum și amestectarea uleiurilor uzate 

cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe dacă o astfel de amestecare împiedică tratarea lor. 

 

(5) Activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se reglementează prin hotărâre a Guvernului în termen de 

90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. ”  

 

24. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 32 (1) Toate instalațiile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt 

obligate să obţină o autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu emisă de către autorităţile competente 

pentru protecţia mediului.” 

 

25. La alineatul (2) al articolului 32 după litera f se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul 

cuprins: 

”g) tipurile şi cantitățile de deșeuri şi/sau produse care rezultă din instalație” 

 

26. La articolul 32, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

”(4) Nu sunt supuşi obligaţiei de a deţine autorizatie/autorizatie integrată de mediu comercianții şi 

brokerii care nu intră fizic în posesia deşeurilor şi transportatorii de deşeuri nepericuloase.” 

 

27. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„(2) Toate autorizațiile/autorizațiile integrate pentru operațiuni de incinerare sau coincinerare cu 

recuperare de energie a deșeurilor se emit cu condiția ca valorificarea energetică să se realizeze cu 

eficiență energetică mai mare sau egală cu cea prevăzută în anexa nr. 3 pentru operaţiunea R1.” 

 

28. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„Art. 34 Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate stabili prin ordin exceptarea 

instalaţiilor sau întreprinderilor de la obligaţia prevăzută la art. 32 alin. (1) pentru următoarele 

operaţiuni: 

    a) eliminarea propriilor deşeuri nepericuloase la locul de producţie; sau 

    b) valorificarea deşeurilor.” 

 

29. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Art. 36 (1) Agenția Națională pentru Protecția Mediului menţine un registru cu următoarele tipuri de  

operatori economici, care nu se supun autorizării:  

a) operatorii economici care transportă deşeuri nepericuloase în sistem profesional;  

b) comercianţii care nu intra fizic in posesia deseurilor sau brokerii;  

c) operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit 

prevederilor art. 34.  

(2) Operatorii economici de la  alin. (1), literele a) – c) sunt obligați să se înscrie în registrul menținut de  

Agenția Națională pentru Protecția Mediului. 

 

(3) Procedura de inregistrare in registrul prevazut la alin. (1) se aproba prin ordin al conducatorului 

autoritatii publice centrale pentru protectia mediului 

 

 (4) Instituţiile și operatorii economici care desfăşoară activităţi care au drept scop apărarea ţării şi 

securitatea naţională nu se înregistrează în registrul prevăzut la alin. (1).  

 

30. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Art. 37 (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaborează planuri de gestionare a 

deşeurilor la nivel naţional, judeţean și al municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 1, 

art. 4, art. 20 și art. 24.” 

 

31. La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

(4) Continutul cadru al raportului de monitorizare / evaluare a PNGD si al programelor de prevenire a 

generarii deseurilor se stabileste de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în termen 

de 120 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  

 

32. Articolul 38 se abrogă. 

 

33. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Art. 39 (1) În baza principiilor şi obiectivelor din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, se 

elaborează/revizuiesc de către consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în 

colaborare cu agenţiile pentru protecţia mediului, denumite în continuare APM, planurile 

judeţene/planul pentru municipiul Bucureşti de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare 

PJGD/PMGD. 

(2) PJGD se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, iar PMGD, prin hotărâre a Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti. 

(3) Metodologia de elaborare a planurilor județene/planului pentru municipiul București de gestionare a 

deșeurilor, precum si continutul cadru al raportului de monitorizare / evaluare se stabilesc de către 

autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în termen de 120 zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei ordonanțe de urgență.” 

 

 34. La articolul 41, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  
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„Art. 41 (1) Planurile de gestionare a deşeurilor cuprind o analiză a situaţiei actuale în domeniul 

gestionării deşeurilor, precum şi măsurile care trebuie luate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în 

cazul  pregătirii pentru reutilizare, reciclare,  valorificare şi eliminare, precum şi o evaluare a modului în 

care planurile vor ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor şi dispoziţiilor prezentei legi.” 

 

35. La articolul 41 alineatul (2), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: „d) o evaluare 

a necesarului de noi scheme de colectare, închiderea instalaţiilor de tratare / eliminare a deşeurilor 

existente, infrastructura suplimentară pentru instalaţiile de tratare a deşeurilor potrivit prevederilor art. 

24 şi, dacă este cazul, investiţiile legate de acestea; 

e) informaţii suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentului şi la capacitatea viitoare 

de eliminare sau de valorificare a principalelor instalaţii, dacă este cazul;” 

 

36. La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  

„ Art. 43 (1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială este obligată 

să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate 

din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit 

design al produselor şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.” 

 

37. La articolul 44, alineatele (1) – (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ Art. 44 (1) Planurile de gestionare a deșeurilor și programele de prevenire a generării deșeurilor se 

evaluează cel puțin o dată la 6 ani și se revizuiesc după caz, având în vedere prevederile art. 16 şi art. 

17, acolo unde acestea sunt aplicabile. 

(2) PNGD și programele de prevenire a generării deșeurilor se monitorizează anual de către Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului, se evaluează cel puțin o dată la 6 ani și se revizuiesc după caz, de 

către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în  baza raportului de monitorizare/evaluare 

întocmit de Agenția Națională pentru Protecția Mediului. 

(3) PJGD şi PMGD se monitorizează anual, se evaluează de către APM o dată la 2 ani și se revizuiesc 

după caz de către consiliul județean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în  baza raportului 

de monitorizare/evaluare întocmit de APM.”   

 

38. La articolul 44, alineatul (4) se abrogă. 

 

39.  Articolul 45 se abrogă. 

 

40. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„ Art. 46 (1) Agențiile pentru protecţia mediului publică proiectele planuri si programe ce vizează  

gestionarea  deşeurilor şi generarea acestora  pe site-ul propriu, astfel încât părţile interesate, autorităţile 

relevante, precum şi publicul: 

    a) să participe activ  la elaborarea lor; 

    b) să acceseze planurile și programele  elaborate și adoptate. 

(2) Participarea părților interesate, a autorităților relevante și a publicului la elaborarea planurilor și 

programelor promovate se realizează potrivit prevederilor  Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe  sau, ,după cazpotrivit 

prevederilor  Hotărârii Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la 

elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul.” 

 

41. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
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” Art. 48 (1) Agențiile pentru protecţia mediului informează autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului cu privire la adoptarea sau revizuirea planurilor şi programelor elaborate la nivel local 

prevăzute la art. 39.” 

 

42. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Art. 49 (1) Instalaţiile sau întreprinderile prevăzute la art. 32, operatorii economici care generează 

deşeuri nepericuloase din activități supuse autorizării de mediu potrivit Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificări și completările ulterioare, 

producătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi de 

colectare şi transport de deşeuri sau care acţionează în calitate de comercianţi sau brokeri de deşeuri sunt 

obligaţi să asigure evidenţa cronologică a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi dacă este cazul, a 

destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare şi să transmită 

informaţiile anuale agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. 

 

(2) Procedura și formatul de raportare a informatiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc în termen de 90 

de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al autorității publice 

centrale pentru protecția mediului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I 

 

(3) Raportarea datelor și informatiilor din domeniul generării şi  gestionării deșeurilor se face prin 

sistemele de raportare online dezvoltate de autoritatea centrală pentru protecția mediului utilizând 

semnatura electronică potrivit Legii 455/2001.” 

 

(4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel 

puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să 

păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.  

 (5) La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior de deşeuri  sunt furnizate 

documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare a deșeurilor au fost efectuate.  

 

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), instituţiile care desfăşoară activităţi care privesc apărarea 

ţării şi securitatea naţională transmit evidenţa gestiunii deşeurilor anual, centralizat, prin intermediul 

ministerelor de resort la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.  

 

(7) Agenția Națională pentru Protecția Mediului centralizează la nivel national informaţiile prevăzute la 

alin. (1), colectate de agenţiile pentru protecţia mediului.” 

 

43. La articolului 59 alineatul (1) punctul A) litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD respectiv PMGD;” 

 

44.  La articolului 59 alineatul (1) punctul B),literele a) şi c) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„a) elaborează, adoptă şi revizuiesc PJGD/PMGD;  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) acordă consiliilor județene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sprijin şi asistenţă tehnică 

în implementarea PJGD/PMGD;” 

 

45. La articolul 59, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Pentru asigurarea valorificării și reciclării deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente 

electrice și electronice și a deșeurilor de baterii și acumulatori din deșeurile municipale care sunt 

reglementate prin acte normative care transpun directive pe fluxuri de deșeuri, autoritățile administrației 
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publice locale a unităților administrativ-teritoriale și a municipiului Bucuresti sau, după caz, asociațiile 

de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu persoanele 

juridice care preiau obligatiile producatorilor.. ”  

 

 46. La articolul 59, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatul (4) si (5), cu următorul 

cuprins: 

„(4) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, în calitate de deținători legali ai 

deșeurilor care sunt incredintate serviciului de salubrizare a localitătilor, asigură organizarea în 

condițiile legii a vânzării deșeurilor cu valoare de piață, în condiții de piață liberă și funcțională prin 

intermediul burselor de mărfuri care administrează piețe de interes public sau prin alte forme care sa 

asigure transparenta similara.  

(5) Veniturile obţinute din vânzarea deșeurilor municipale colectate separat/sortate prin serviciul de 

salubrizare se folosesc de către autorităţile administraţiei publice locale respectiv de către asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară exclusiv pentru finanțarea gestionării fluxurilor de deşeuri din care acestea 

provin în vederea ȋndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2).” 

   

47. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins: 

„Art. 591 - (1) Pentru verificarea îndeplinirii obiectivelor stabilite la art. 17 alin. (2) si (3) si pentru 

raportarea datelor către Comisia Europeana se aplică normele stabilite prin Decizia 2011/753/UE de 

stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 

11, alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului. 

 

(2) Raportarea datelor și metadatelor solicitate in temeiul Deciziei 2011/753/UE se face de către Agenția 

Natională pentru Protectia Mediului.”   

 

 

48. La articolul 61 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

“a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, 

pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1) - (2), art. 13, art. 14 alin. (2) și (4), art. 

15 alin. (1) lit. a) şi b), alin (2), art. 17 alin. (2) și (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); 

b) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei pentru  încălcarea dispoziţiilor art. 22 alin. (3) și (5), art. 30 

alin. (1) – (4), art. 36 alin (2), art. 40 alin. (3), art. 43 alin (1), art. 49 alin. (1), (3) şi (4);” 

 

49. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“ Art. 65 La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, se reglementează 

următoarele: 

a) modalităţile de gestionare și modul în care se aplică obligațiile autorităților publice locale 

pentru categoriile de deșeuri prevăzute în prezenta precum și pentru următoarele fluxuri 

specifice de deşeuri: ambalaje și deșeuri de ambalaje, vehicule scoase din uz, baterii și 

acumulatori și deșeuri de baterii și acumulatori, PCB, DEEE; 

b) aspecte privind asumarea răspunderilor financiare care decurg din obligațiile gestionării 

deșeurilor precizate la lit. a);  

c) condiţiile de funcţionare a instalaţiilor de tratare a deşeurilor; 

d) alte aspecte care pot interveni în activitatea de gestionare a deşeurilor”. 

 

 

50. La anexa nr. 1, punctele 1, 3 și 17  se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„1. Caracterizarea deșeului – descriere a proprietăților deșeului bazată pe elemente concrete, de regulă 

măsurabile și reproductibile, care permite clasificarea potrivit unor liste de deșeuri, prevederilor unor 

standarde specifice, originii, compoziției, utilizării ulterioare a acestuia.”  

……………………………………………………………………………………………………………„

3. biodeșeuri — deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele 

provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din unități 

comerciale de vânzare cu amănuntul, și deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a 

produselor alimentare; 

……………………………………………………………………………………………………………. 

17. producător de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri (producător inițial de 

deşeuri) sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la 

modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;” 

 

51.  La anexa nr. 1, punctul 13 se abrogă. 

 

52. La anexa nr. 1, după punctul 14 se introduc patru puncte noi, punctele 141 – 144 , cu următorul 

cuprins: 

„141) deșeuri municipale – deșeurile menajere și similare; 

142) deșeuri menajere – deșeuri provenite din gospodării; 

143) deșeuri similare – deșeuri care din punctul de vedere al naturii și al compoziției sunt comparabile 

deșeurilor menajere, exclusiv deșeurile de producție și deșeurile din agricultură și activități forestiere; 

144) deșeuri din construcții și demolări – deșeurile corespunzătoare codurilor de deșeuri care figurează 

la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a 

unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind 

deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în 

temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, 

exclusiv deșeurile periculoase și materialele geologice naturale în conformitate cu definiția categoriei 17 

05 04;” 

 

53. La anexa nr. 1, punctul 16 litera c)  se modifică și va avea următorul cuprins: 

”c) conţinutul de substanţe periculoase al materialelor şi produselor;” 

 

54. La anexa nr. 1, după punctul 24 se introduc două puncte noi, punctele 25 şi 26, cu următorul cuprins: 

 „25) valorificare materială – orice operațiune de valorificare, exclusiv valorificarea energetică și 

reprelucrarea în materiale care să fie folosite drept combustibili; 

26) rambleiere – o operațiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deșeuri adecvate fie în scopuri 

de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări, fie în scopuri de amenajare a teritoriului și în cadrul 

căreia deșeurile înlocuiesc materiale care nu sunt deșeuri.”  

 

55. La anexa nr. 3,punctele R 5și R9 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

“R 5 Reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice.  Aceasta include curățarea solului avand ca 

rezultat recuperarea acestuia și reciclarea materialelor de construcție anorganice.” 

…………………………………………………………………………………………………….. 

”R 9 – rerafinarea uleiului uzat sau alte reutilizari ale uleiului uzat. ” 

 

56. La anexa nr. 3, partea introductivă a notei de subsol se modifică și va avea următorul cuprins: 

” *) Aceasta include instalaţii de incinerare destinate tratării deşeurilor municipale solide, numai în 

cazul în care randamentul lor energetic este egal sau mai mare decât:” 
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57. la anexa nr.3 în cuprinsul notei de subsol se introduce un nou text, cu următorul cuprins nouă 

„Formula eficienței energetice este înmulțită cu un factor de corecție climaterică (FCC), după cum se 

indică mai jos: 

 1. FCC pentru instalațiile care funcționează și sunt autorizate în conformitate cu legislația Uniunii 

aplicabilă înainte de 1 septembrie 2015. FCC = 1 dacă HDD >= 3 350 FCC = 1,25 dacă HDD <= 2 150 

FCC = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 dacă 2 150 < HDD < 3 350 2. FCC pentru instalațiile autorizate 

după 31 august 2015 și pentru instalațiile de la punctul 1 după 31 decembrie 2029: FCC = 1 dacă HDD 

>= 3 350 FCC = 1,12 dacă HDD <= 2 150 FCC = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 dacă 2 150 < HDD < 3 

350 (Valoarea rezultată a FCC va fi rotunjită la trei zecimale.) Valoarea HDD (Heating Degree Days – 

grade zile pentru încălzire) ar trebui să fie considerată ca fiind egală cu media valorilor HDD pentru 

locul unde este situată instalația de incinerare, calculată pentru o perioadă de 20 de ani consecutivi 

anteriori anului pentru care se calculează FCC. Pentru calcularea valorii HDD ar trebui aplicată 

următoarea metodă stabilită de Eurostat: Valoarea HDD este egală cu (18 °C – Tm) × d, dacă Tm este 

mai mic de sau egal cu 15 °C (pragul de încălzire), și egală cu 0 dacă Tm este mai mare de 15 °C; Tm 

reprezintă media temperaturii exterioare (Tmin + Tmax/2) dintr-o perioadă de d zile. Calculele trebuie 

efectuate zilnic (d = 1) și adunate pentru un an.” 

 

58. La anexa nr. 4, punctele H 9 și H 13 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„H 9 - "Infecţioase": substanţe şi preparate cu conţinut de microorganisme viabile sau toxine ale 

acestora care sunt cunoscute sau pentru care există motive să se creadă ca pot produce boli la om ori la 

alte organisme vii;  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H 13[*] "Sensibilizante": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau pătrund prin 

piele, pot cauza o reacţie de hipersensibilizare, astfel încât expunerea ulterioară la substanţa sau 

preparatul respectiv poate produce efecte adverse caracteristice.”  

 

59. La anexa nr. 4, nota de subsol se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Metodele de testare  

Metodele care trebuie utilizate sunt descrise în Regulamentul 440/2008 de stabilire a metodelor de 

testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)  

[*] În măsura în care sunt disponibile metode de testare.” 

 

60. La anexa nr. 4, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”1. Atribuirea caracteristicilor de pericol "toxic" (şi "foarte toxic"), "nociv", "coroziv", "iritant", 

"cancerigen", "toxic pentru reproducere", "mutagen" şi "ecotoxic" se bazează pe criteriile formulate în 

anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea 

substanţelor periculoase şi în Regulamentul (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a 

amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.” 

 

61. La anexa nr. 5, litera B, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„5. Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutor financiar, ajutor în luarea deciziilor 

ori alte tipuri de sprijin pentru întreprinderi. Aceste măsuri pot fi deosebit de eficiente în măsura în care 

sunt concepute şi adaptate pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi sunt aplicate în reţele de întreprinderi 

bine stabilite.” 
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Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului şi  a Consiliului din 19 

noiembrie 2008 privind deşeurile și de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 312 din 22 noiembrie 2008, precum și prevederile Directivei (UE) 

2015/1127 a Comisiei din 10 iulie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive publicată 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 184 din 11 iulie 2015. 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 

alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

   

       PREŞEDINTELE                                             PREŞEDINTELE SENATULUI, 

CAMEREI DEPUTAŢILOR,                                 

                    

   Valeriu- Ştefan ZGONEA                            Călin-Constantin-Anton Popescu-TĂRICEANU 

 

 


