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REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea și completarea Ordinului nr. 757/2004 

pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor 

 

Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, 

cu modificările ulterioare a fost elaborat în scopul prevenirii sau reducerii cât de mult posibil 

a efectelor negative asupra mediului (apă de suprafaţă, apă subterană, sol şi aer) şi asupra 

sănătăţii populaţiei, generate de depozitarea deşeurilor, pe toată durata de viaţă a unui 

depozit.  

Prin adoptarea acestui act normativ s-a asigurat respectarea tehnicilor de construire a 

depozitelor de deşeuri la nivelul cerinţelor europene. De asemenea, prin Ordinul                       

nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu 

modificările ulterioare a fost asigurat cadrul legal în ceea ce privește operarea și 

monitorizarea depozitelor de deşeuri. 

Pe lângă acestea în cadrul acestui act normativ sunt prevăzute etapele care vizează 

procesul de închidere şi monitorizare post - închidere a depozitelor de deşeuri. 

În contextul actual când se impune o îmbunătățire a elementelor de siguranță a depozitelor 

de deşeuri este necesară modificarea și completarea cadrului legal existent în speță a 

Ordinului nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor,  cu modificările ulterioare. 

Prin urmare, prin proiectul de act normativ se are în vedere introducerea unor prevederi 

care să conducă la: 

 permanenta supraveghere a integrității gardului perimetral și creșterea măsurilor de 

securitate, în vederea reducerii posibilității de pătrundere a persoanelor 

neautorizate pe suprafața depozitelor de deșeuri, activitate frecvent invocată ca 

sursă de incendiu; 
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 lărgirea spectrului de testare rapidă și evitarea introducerii accidentale/ilegale a 

deșeurilor cu conținut de substanță radioactivă. 

Proiectul de ordin a fost elaborat cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Vă rugăm să aveți amabilitatea să analizați proiectul de ordin menționat anterior în vederea 

avizării. 
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