
EXPUNERE DE MOTIVE

Secjiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului privind depozitarea degeurilor
Sec^iunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ
A

In prezent, in Romania, depozitarea de^eurilor este reglementata prm 
Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu 
modific^ile §i completarile ulterioare, care a transpus Directiva 
1999/31/CE a Parlamentului European §i a Consiliului din 26 aprilie 1999 
privind depozitele de de^euri, cu modificarile §i complet^ile ulterioare, 
publicata in Jumalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 182 din 
16.07.1999.
Directiva 1999/31/CE a lost modificata prin Directiva (UE) 20181850 a 
Parlamentului European ^i a Consiliului din 30 mai 2018 de modijicare a 
Directivei 2000I531CE privind depozitele de /(publicata in JOUE,
seria L nr. 150, din 14.06.2018, p. 100-108).
Luand in considerare obligatia Romaniei, in calitate de stat membru al 
Uniunii Europene, de a asigura transpunerea noii Directive in legisla^ia 
nationals, a lost elaborat prezentul proiect de ordonanta, prin care se 
propune abrogarea Hot^arii Guvernului nr. 349/2005, tinand cont §i de 
faptul ca au fost modificate unele aspecte care privesc constituirea garantiei 
§i a fondului pentru inchidere si monitorizare postinchidere a depozitelor de 
deseuri, Anexa 5 din actul normativ mai sus mentionat, {Calendarul de 
sistare/incetare a activitdlii sau conformare pentru depozitele de deseuri 
existente,) si articolele care faceau trimitere la aceasta anexa.___________
Avand in vedere obligatiile care au revenit Romaniei, in calitate de stat 
membru al Uniunii Europene, in ceea ce prive^te asigurarea transpunerii 
corecte §i integrale a acquis-ului UE, precum §i a implementarii acestuia 
pana la data de 5 iulie 2020, prin prezentul proiect de act normativ se asigura 
transpunerea in legislatia nationala a prevederilor Directivei (UE) 2018/850 
a Parlamentului European §i a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deseuri, publicata in JOUE, 
seria L, nr. 150 din 14 iunie 2018.
Dat fiind faptul ca termenul de transpunere al Directivei amintite era data 
de 5 iulie 2020, Comisia Europeana a decis deja declan^area unei proceduri 
de infringement impotriva Romaniei avand ca obiect necomunicarea

l.Descrierea 
situajiei actuale.

U in cazul 
proiectelor de acte 
normative care 
transpun legislalie 
comunitara sau 
creeaza cadrul 
pentru aplicarea 
directa a acesteia

masurilor nationale de transpunere a Directivei (Er0j=^^L§/85O a 
Parlamentului European §i a Consiliului din 30 mai 2^^^e5iaq9^are a 
Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deseuri/i^\i^p^rft|i^bare 
acest act normativ trebuie adoptat in regim de urgenta.!(S(|^^;'^
Este de precizat faptul ca, potrivit Comunicarii Comisi^4^oSb'/C^4§3/^ ^ ^'' 
Actualizarea datelor utilizate pentru calcularea sum^^^Mfetam" §i a
penalitafilor cu titlu cominatoriu pe care Comisia urmeazd sd le'propund
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Curfii de Justifie a UE in cadrulprocedurilor de constatare a neindeplinirii 
obligafiiloE\ Comisia poate propune Curtii de Justifie a UE, in ceea ce 
prive^te Romania, aplicarea unei sume forfetare minime de 1.723.000 Euro 
§i a unor penalitafi cominatorii intre 2.082 euro §i 124.900 euro pe zi de 
intarziere.
A

In plus, cauzele privind necomunicarea masurilor nafionale de transpunere 
sunt solutionate de Curte cu celeritate, potrivit jurisprudentei Curtii de 
Justifie a UE.
In acela§i timp, amintim faptul ca Romania a suferit deja o condamnare din 
partea Curfii de Justifie a Uniunii Europene, prin care va trebui sa plateasca 
institufiilor europene o suma forfetara de 3.000.000 euro din cauza 
netranspunerii la termen a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului 
European §i a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii 
sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finanf^ii terorismului, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European 
§i al Consiliului §i de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului 
European §i a Consiliului §i a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.
Nu in ultimul rand, menfionto ca gestionarea eficienta a de§eurilor, precum 
§i promovarea prevenirii §i reducerii generarii de deseuri sunt domenii de 
interes major care trebuie reglementate, iar neadoptarea masurilor stabilite 
prin prezentul act normativ poate conduce la lezarea s^atafii umane si a 
intereselor §i obiectivelor politieii de mediu privind conservarea, protecfia 
§i imbunatafirea calitafii mediului.
Prin urmare, promovarea actului normativ care transpune in legislatia 
nafionala Directiva (UE) 2018/850 reprezinta o urgenfa.
In contextul angajamentului Uniunii Europene de a realiza tranzifia catre o 
economie circulara, Directiva 1999/31/CE a lost modificata si completata 
prin Directiva (UE) 2018/850. Obiectivele directivei (UE) 2018/850 sunt 
imbunatafirea gestionarii deseurilor in Uniunea Europeana, implicit in 
Romania, diminuarea semnificativa a cantitatilor de deseuri eliminate prin 
depozitare, in favoarea valorificarii acestora §i reducerea presiunii asupra 
resurselor naturale convenfionale, aspecte care vor contribui la protejarea, 
conservarea §i imbunatafirea calitafii mediului §i, totodata, la utilizarea 
prudenta §i rafionala a resurselor naturale.
Proiectul de act normativ prezent instituie regulile necesare, suficiente §i 
posibile care conduc la o mai mare stabilitate §i eficienfa legislative prin 
abrogarea Hotararii Guvemului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, 
eu modificarile §1 completarile ulterioare si transpunerea tuturor conceptelor 
promovate prin Directiva (UE) 2018/850. Totodata, prin intermediul 
prezentei Ordonanfe sunt preconizate a fi promovate si modificari care

legislafiei in domeniyl^^^^^ii

In aceste condifii, prin limitarea suplimentara a depozitar^'g®^itf^r^}’^ 
obfine beneficii de mediu, economice §1 sociale evideil!^ii^||pan|^^o| 
fluxurile de deseuri care fac obiectul colectarii separate, precj^ij^X^i’S^V

2.Schimbari
preconizate

decurg din necesitatea actualizarii
deseurilor.>
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A

plastice, metalele, sticla, hartia §i bio-de^eurile. In punerea in aplicare a 
acestor restrictii privind depozitarea de deseuri ar trebui sa se tina seama de 
fezabilitatea din punct de vedere tehnic, ecologic sau economic a reciclmi 
sau a altei forme de valorificare a de^eurilor reziduale care rezulta din 
de^eurile colectate separat.
Totodata, de^eurile municipale biodegradabile reprezinta o mare parte a 
de^eurilor municipale. Depozitarea de§eurilor biodegradabile netratate are 
efecte negative semnificative asupra mediului in ceea ce prive^te emisiile 
de gaze cu efect de sera si poluarea apelor de suprafata, a apelor subterane, 
a solului §i a aerului. De§i Directiva 1999/31/CE prevede deja obiective de 
reducere a eliminarii de§eurilor biodegradabile in depozitele de deseuri, este 
necesar sa se stabileasca restrictii suplimentare privind depozitarea 
de^eurilor biodegradabile prin interzicerea eliminarii prin depozitare a 
de^eurilor biodegradabile care au fost colectate separat pentru reciclare, in 
conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European §i a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind de^eurile §i de abrogare a 
anumitor directive. De asemenea, pentru a asigura aplicarea corecta a 
ierarhiei de§eurilor, sunt necesare masuri adecvate in vederea aplicarii, 
incepand din 2030, a unor restricfii privind eliminarea prin depozitare a 
tuturor deseurilor care pot fi reciclate sau valorificate din punct de vedere 
material sau energetic, Respectivele restrictii nu ar trebui sa se aplice atunci 
cand se poate demonstra ca de^eurile nu pot fi reciclate sau altfel valorificate 
§i ca depozitarea lor ar duce la cel mai bun rezultat general de mediu in 
conformitate cu ierarhia deseurilor prev^uta in Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deseurile si de abrogare a anumitor directive. In conditiile in care, in 
Romania, inffastructura necesara in materie de gestionare a deseurilor este 
insuficienta, stabilirea unor obiective privind reducerea eliminarii prin 
depozitare a deseurilor va necesita schimbari majore in ceea ce priveste 
gestionarea deseurilor, va facilita progrese si investitii suplimentare privind 
colectarea separata, trierea si reciclarea deseurilor si va evita blocarea 
materialelor reciclabile la nivelurile inferioare ale ierarhiei deseurilor. O 
reducere progresiva (pana la 10% sau mai pujin pana in anul 2035, cu 
posibilitatea aplicarii unor derogm) a eliminarii prin depozitare a deseurilor 
este necesara pentru a preveni efectele nocive asupra sanatatii umane si 
asupra mediului, precum si pentru a garanta ca materialele din deseuri 
valoroase din punct de vedere economic sunt recuperate in mod progresiv si 
eficace prin gestionarea adecvata a deseurilor si in conformitate cu ierarhia 
deseurilor, astfel cum este prev^uta in Directiva 2008/98/CE. Respectiva 
reducere ar trebui sa previna crearea unei capacitati excedentare pentru 
instala^iile de tratare a deseurilor reziduale, de exemplu prin valorificare 
energetica sau tratarea mecano-biologica primara a deseurite^^Hc^^le 
netratate, intrucat aceasta ar putea duce la subminarea ating^^?dU^&^ 
Uniune a obiectivelor pe termen lung privind pregatirea perjra^e^^^ii^^ 
reciclarea deseurilor municipale, astfel cum sunt preva2ut4"in^ffft^M^;l^ ^
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_ A

2008/98/CE. In mod similar, in timp ce pentru a preveni efectele negative 
asupra sanatatii umane §i asupra mediului, statele membre ar trebui sa ia 
toate masurile necesare pentru a se asigura ca numai deseurile care au fost 
tratate sunt eliminate in depozite de deseuri, respectarea acestei obliga^ii nu 
ar trebui sa duca la crearea de capacitaji excedentare in tratarea deseurilor 
municipale reziduale. Totodata, pentru a asigura coerenta dintre obiectivele 
prevazute in Directiva 2008/98/CE §i obiectivul de reducere a eliminarii prin 
depozitare a deseurilor stabilit la art. 5 din Directiva 1999/31/CE, astfel cum 
a fost modificataprin Directiva 2018/850/CE si pentru a asigura planificarea 
coordonata a inffastructurilor si investifiilor necesare pentru indeplinirea 
acestor obiective, prin proiectul de ordonanta propus este creat cadrul juridic 
care va permite Romaniei (in condi^iile in care |ara noastra se inscrie intre 
statele membre care au eliminat peste 60 % din deseurile lor municipale in 
depozite de deseuri m 2013), amanarea perioadei pentru indeplinirea 
obiectivului privind reducerea eliminarii prin depozitare a deseurilor stabilit 
pentru 2035, cu cinci ani, cu respectarea a doua condi^ii:

- daca Romania a eliminat prin depozitare peste 60 % din deseurile sale 
municipale generate in 2013;

- cel tarziu cu 24 de luni inainte de expirarea termenului prevazut la 
alineatul (5) de la prezentul articol, Romania informeaza Comisia cu 
privire la inten|ia sa de a amana termenul respectiv si prezinta un plan 
de punere in aplicare in conformitate cu anexa IV din prezenta 
ordonanta.

A

In situatia in care va amana termenul mai sus precizat, Romania ia masurile 
necesare pentru ca, pana in 2035, totalul deseurilor municipale eliminate 
prin depozitare sa fie redus la 25 % sau mai pu^in din totalul deseurilor 
municipale generate (in greutate). Este necesara asigurarea tratarii 
deseurilor inainte de depozitarea acestora, prin utilizarea operatiunii de 
tratare cea mai potrivita, inclusiv stabilizarea fractiunii organice din deseuri, 
pentru a reduce, pe cat posibil, efectele negative ale depozitelor de deseuri 
asupra mediului si a sanatafii umane. Atunci cand evalueaza caracterul 
adecvat al unei operatiuni de tratare, statele membre ar trebui sa ia in 
considerare masurile deja puse in aplicare pentru a reduce aceste efecte 
negative, in special separarea bio-deseurilor si colectarea separata a hMiei 
si a cartonului. In acelasi timp, in vederea asigurarii fiabilitatii datelor, este 
important un cadru de reglementare mai precis, in ceea ce priveste modul in 
care sunt declarate ca fiind eliminate prin depozitare deseurile municipale, 
astfel incat este necesara instituirea unor reguli noi pentru calculul 
indeplinirii obiectivelor. In aceste conditii, pentru calculul privind atingerea 
obiectivelor trebuie sa se fina cont de cantitatea de des^uri^numcipale 
eliminata prin depozitare dupa operatiunile de tratare, im^^^^^pre^tirii 
acestor deseuri pentru depozitarea ulterioara - cumf a^^^sIlif^OTea 

deseurilor biodegradabile municipale, precum si de caSt|tatb^p^^^|e|Liri 
supuse operatiunilor de eliminare prin incinerare. In^£ee’^c%x^rj|^este 
deseurile municipale care sunt supuse operatiunilor de,^tratar:e^-a^Mhtea
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reciclarii a valorificarii de^eurilor, cum ar fi sortarea tratarea mecanica, 
de§eurile care rezulta din astfel de operafiuni care sunt, in cele din urma, 
eliminate in depozite de de§euri trebuie luate in considerare la calcularea 
obiectivului privind eliminarea prin depozitare a de§eurilor. De asemenea, 
greutatea de^eurilor generate in cadrul reciclarii sau al alter operafiuni de 
valorificare a de^eurilor municipale, care sunt ulterior eliminate prin 
depozitare, nu este inclusa in greutatea de§eurilor municipale declarate ca 
fiind eliminate prin depozitare. Asigurarea coeren^ei dreptului Uniunii in 
domeniul de§eurilor prin alinierea defmifiilor din Directiva 1999/31/CE din 
26 aprilie 1999 privind depozitele de de§euri cu cele din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European §i a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind de^eurile §i de abrogare a anumitor directive va contribui la 
conturarea unui cadru de reglementare coerent in gestionarea de§eurilor. De 
asemenea, este necesara regandirea cadrului de reglementare a modalitajii 
de garantare a desf^uririi activitatilor care presupun depozitarea de^eurilor 
in condifii de siguranja pentru mediu §i s^atate, prin crearea cadrului 
legislativ necesar constituirii garanliei financiare de mediu, pentru perioada 
de operare a depozitului §i a fondului pentru inchidere §i monitorizare 
postinchidere a depozitelor de de^euri. Astfel a fost creat cadrul legislativ 
necesar pentru funefionarea in condijii de conformitate a activitafii de 
depozitare a de§eurilor, atat pentru faza de func^ionare, cat §i dupa incetarea 
activitafilor de depozitare §i inchiderea depozitelor.
Nu in ultimul rand, in condifiile in care incepand cu anul 2005, Romania a 
depus eforturi susjinute in vederea inchiderii depozitelor neconforme de pe 
teritoriul national, este necesara o actualizare a situatiei acestora, astfel incat 
este necesar a fi modificata Anexa 5 din Hotafarea Guvemului. nr. 349/2005 
{Calendarul de sistare/incetare a activitdfii sau conformare pentru 
depozitele de de^euri existente), in conformitate cu situafia actuala.

3. Alte informatii Nu este cazul.
Seefiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.1.Impactul 

macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.f'llmpact asupra 

mediului
concurenjial §i 
domeniului 
ajutoarelor de stat
2.1mpactul asupra 
mediului de 
afaceri

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2^ Impactul 
asupra sarcinilor 
administrative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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21 Nu se elaboreaza raportul testului IMM, potrivit art. 6 alin. (2) lit. c) din 
Anexa la H.G. nr. '561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si 
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de 
acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobmi 
deoarece prevederile prezentei propuneri de act normativ asigura 
transpunerea Directivei 2018/850/UE.

Impactul
asupra
mtreprinderilor 
mici §i mijlocii

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Promovarea acestui proiect de act normativ urm^e^te asigurarea unui cadru 
de reglementare pentru reducerea progresiva a eliminarii prin depozitare a 
de^eurilor, in special in cazul de^eurilor care pot fi reciclate sau valorificate 
in alt mod si, prin intermediul unor cerinte tehnice si de exploatare stride 
privind de§eurile §i depozitele de deseuri, sa prevada masuri, proceduri si 
linii directoare pentru a preveni sau a reduce, pe cat posibil, efectele 
negative asupra mediului, mai ales poluarea apelor de suprafata, a apelor 
subterane, a solului, a aerului §i a mediului in general, inclusiv efectul de 
sera, precurii §i orice alte riscuri pentru sanatatea umana provocate de 
depozitele de deseuri pe durata intregului lor ciclu de viata.
Totodata, prin utilizarea operatiunii de tratare cea mai potrivita, inclusiv 
prin stabilizarea fractiei organice din deseuri, se contribuie la reducerea 
impactului negativ a depozitelor de deseuri asupra mediului precum §i 
asupra s^atatii $i/sau sigurantei generale a populatiei.

4,Impactul asupra 
mediului

5. Alte informatii Nu au lost identificate.
Secfiunea a 4-a

Impactul linanciar asupra bugetului general consolidate atat pe termen scurt, pentru anul
curent, cat $i pe termen lung (pe 5 ani)

mii lei -
Indicator! Urmatorii 4 ani Media pe 5Anul

curent am
51 2 3 4 6 7

1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

locale:
impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale
stat:

b) bugete
(i)

de
(i) contributii de asigurari

2. Modificari ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal
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(ii) bunuri §i 
bugete

(i) cheltuieli de personal 
bunuri §i servicii 

c) bugetul asigurarilor sociale
stat:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

servicii
locale:b)

(ii)

de

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cre§terii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 

reducereacompensa 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informa^ii Proiectul de act normativ nu are impact financiar asupra bugetului 

general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat §i 
pe termen lung (pe 5 ani).

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1 .Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ:

a) Potrivit art. 61 din Legea nr. 24/2000, Hotararea 
Guvernului nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea 
de§eurilor publicatS in Monitorul Oficial nr. 394 din 10 mai 
2005 cu modificarile §i completarile ulterioare, va fi abrogate 
deoarece modificarile si complet&'ile aduse datorita 
Directive! (UE) 2018/850 afecteaza concepfia generala §i 
caracterul unitar al actului de baz^.

a) acte normative in vigoare ce vor 
fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ; 
b)acte normative ce urmeaza a fl 

elaborate
implementarii noilor dispozitii.

b) in conformitate cu pachetul legislativ pentru economic 
circulara, pe langa Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului 
European si a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 
Directive! 1999/31/CE privind depozitele de de^euri, sunt in 
curs de transpunere celelate directive care vor crea cadrul 
necesar atingerii obiectivelor propuse:
- Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European §i a 
Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a^lxectivei 
2008/98/CE privind de^eurile;
- Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentulm E^ropca^^i^ 
Consiliului din 30 mai 2018 de modifi|§€^^^^feeg^i^'er 

94/62/CE privind ambalajele gi deseurile

in vederea
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2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legisla^ia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare.

Prezentul act normativ transpune in legislafia nationala 
Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului European §i a 
Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 
1999/31/CE privind depozitele de de^euri (publicata in 
JOUE, Seria L nr. 150, din 14.06.2018, p. 100-108) §i, 
totodata asigura retranspunerea Directivei 1999/31/CE 
privind depozitele de deseuri, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, publicata in Jumalul Oficial al Uniunii Europene 
(JOUE) nr. L 182 din 16.07.1999.______________________
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.S.M^uri normative necesare 

aplicarii directe a actelor normative 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refers la acest subiect.4.Hotarari ale Cuilii de Justi(ie a 
Uniunii Europene
S.Alte acte normative §i/sau 
documente intemalionale din care 
decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

6. Alte informatii Nu au lost identificate.
Secfiunea a 6-a

Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.1 .Informatii privind procesul de 

consultare organizatii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare ^i alte organisme implicate

cu

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.2.Fundamentarea aordonant^ii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum ^i a modului in 
care activitatea acestor organizatii 
este legata de obiectul proiectului de 
act normativ

Proiectul de Ordonanfa a fost trimis spre consultare 
structurilor asociative in conformitate cu prevederile 
Hot&'arii Guvemului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autoritatilor 
administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative.
Toate sugestiile adresate au fost analizate si preluate in 
masura in care au contribuit la imbunatatirea textului prin 
simplificare, cre^terea claritdtii §i calitatii pentru realizarea 
obiectivului de „o mai bunS legiferare”.

3.Consultarile 
autoritatile administratiei publice 
locale, in situatia in care proiectul de 
act normativ are ca obiect activitati 
ale acestor autoritati, in conditiile 
Hot^arii Guvemului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor 
autoritatilor administratiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative

organizate cu

asociative ale

4.Consultarile desfa§urate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvemului nr. 750/2005

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subieQt,
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privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
S.Informatii privind avizarea de 
catre:

Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ 
prin avizul nr. 661/2021.

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aptore a

c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenlei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informatii Nu au fost identificate.

Sectiunea a 7-a
Activitafi de informare pubiica privind elaborarea §i implementarea proiectului de act

normativ
In procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ 
au fost respectate regulile procedural aplicabile pentru 
asigurarea transparentei decizionale, prevazute de Legea nr. 
52/2003 privind transparenta decizionaia in administratia 
pubiica, republicata. Proiectul de act normativ a fost supus 
comentariilor publicului prin publicarea pe pagina de internet. 
a institutiei, cat si consult^ii preliminare interministeriale.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

1 .Informarea societajii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

2.Informarea societ^lii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum 
§i efectele asupra sanatalii §i 
securitajii ceta^enilor sau diversita^ii 
biologice
3. Alte informatii Nu au fost identificate.

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. .l.Masurile de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritajile administraliei publice 
centrale §i/sau locale, infiin^area 
unor noi organisme sau extinderea 
competentelor institutiilor existente
3.Alte informatii Nu au fost identificate.

^!SSW

Si
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Fa{a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei Guvemului privind depozitarea deseurilor, pe care il supunem 

Parlamentului spre adoptare.

PRIM

FLOR

10

legislativ
Rectangle

legislativ
Rectangle

legislativ
Rectangle

legislativ
Rectangle




