GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanţă de urgență a Guvernului
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 196/2005

Având în vedere necesitatea completării cadrului legislativ necesar pentru asigurarea
îndeplinirii de către România a obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deşeuri
și politici de mediu, necesitatea identificării și implementării unor modalități eficiente de
impunere în sarcina operatorilor economici responsabili care să stimuleze îndeplinirea
obiectivelor anuale de valorificare a deșeurilor statuate prin Directivele Uniunii Europene,
Observând că, potrivit art. 260 alin. (2) şi (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene, conform căruia răspunderea României pentru încălcarea obligaţiilor de transpunere
a Directivei 2012/19/UE se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare, stabilită pentru
România la 1.740.000 de euro, cât şi a unor penalităţi cu titlu cominatoriu, cuprinse între
2.000 şi 124.0000 de euro/zi de întârziere, care se vor calcula de la termenul de transpunere,
respectiv 14 februarie 2014,
Date fiind consecinţele negative ale neadoptării în regim de urgenţă a actului normativ,
generate, în primul rând, de riscul de avansare a procedurii de infringement şi de impunere a
unor sancţiuni pecuniare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea
obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene,
Având în vedere faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea
planificării bugetare şi a prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative, inclusiv a
proiectelor de mediu, în vederea creării spaţiului fiscal şi a susţinerii creşterii economice,
Luând în considerare faptul că implementarea treptată a taxei de depozitare pe o
perioadă de patru ani, în condițiile aplicării unor taxe diferite pentru deșeurile nepericuloase
și deșeurile inerte, are scopul de a reduce cantitatea de deșeuri care se depozitează si
stimulează, în primul rând, utilizarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor finanțate și
construite cu ajutorul fondurilor UE și în al doilea rând, pregătirea de depozite de deşeuri
conforme pentru deșeurile inerte,
Având în vedere recentele modificări intervenite la Legea nr. 211/2011 privind regimul
deșeurilor, prin care se reglementează în sarcina producătorilor de deșeuri și a autorităților
administrației publice locale obligația de a atinge, până la 31 decembrie 2020, un nivel de
pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal,
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plastic și sticlă, provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în
care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de minimum
50 % din masa totală,
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și
constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul Romaniei adoptă prezenta Ordonanță de urgență:
Art. I.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“c) o contribuţie, datorată de operatorii economici care asigură serviciul de salubrizare
al localităţilor şi de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale municipiilor, care realizează în regim propriu salubrizarea
localităţilor, care încredinţează deşeuri municipale nepericuloase şi deşeuri inerte în vederea
eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2, pentru diferenţa dintre
cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor minime privind deşeurile prevăzute în
anexa nr. 2.1 şi cantităţile de deşeuri efectiv reciclate;”
2. La articolul 9 alineatul (1), după lit.y), se introduce o nouă literă, litera z), cu
următorul cuprins:
“z) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru
deşeurile nepericuloase şi deşeurile inerte încredinţate de alţi operatori economici decât cei
prevăzuţi la art. 9 alin (1) lit. c) în vederea eliminării finale prin depozitare, în cuantumul
prevăzut în anexa nr. 2;"
3. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1),
cu următorul cuprins:
“(2^1) Contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. c) se plăteşte numai în cazul
neîndeplinirii obiectivelor minime privind deşeurile, prevăzute în anexa nr. 2.1.”;
4. La articolul 10, după alineatul (3^4) se introduce un nou alineat, alineatul (3^5)
cu următorul cuprins:
“(3^5) Categoriile de operatorii economici și unitățile administrativ teritoriale sau,
după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, prevăzute la
art. 9 alin. (1) lit. c) şi z) sunt obligate să declare trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de deşeuri nepericuloase
şi deşeuri inerte colectate, cantităţile de deşeuri nepericuloase şi deşeuri inerte valorificate
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prin reciclare şi cantităţile de deşeuri nepericuloase şi deşeuri inerte încredinţate spre
depozitare finală.”;
5. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e), f) şi s) se declară şi se plătesc
lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.”
6. La articolul 11, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ (2^1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c), q) şi z) se declară şi se plătesc
trimestrial de către persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de
25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea.”
7. După anexa nr. 2, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2.1, al cărei conținut
este prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență.
Art. II.
Prezenta ordonanța de urgență intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării
în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
Sorin GRINDEANU
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Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ..../.....................
(Anexa nr. 2.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005)

Obiectivele minime privind deşeurile, începând cu anul 2017
Începând
cu 2020

2017

2018

2019

(%)

(%)

(%)

Obiectiv de pregătire pentru
reutilizare si reciclare, de
minimum 50% din masa totală a
deşeurilor *1)

20

30

40

50

Obiectiv de pregătire pentru
reutilizare, reciclare şi alte
operaţiuni
de
valorificare
materială, inclusiv operațiuni de
umplere care utilizează deșeuri
pentru a înlocui alte materiale, a
deșeurilor
nepericuloase
provenind din activități de
construcție și demolări, cu
excepția materialelor geologice
naturale definite la categoria
17 05 04 din CED *2)

30

45

55

70

Anul

(%)

*1) Procentajul minim din masa totală a deşeurilor generate pe teritoriul administrativ al
unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
municipiilor
*2) Procentajul minim din masa totală a deşeurilor nepericuloase provenind din activități de
construcție și demolări.
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