
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1: Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul
deseurilor

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea
situatiei
actuale

Prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor s-a transpus 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European §i a Consiliului privind 
deseurile si de abrogare anumitor directive, publicata in Jumalul Oficial al 
Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 312 din 12 noiembrie 2008 si s-a 
abrogat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul 
deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Directivele abrogate sunt Directiva 
Consiliului din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor uzate 
75/439/CEE, modificata prin Directiva Consiliului din 22 decembrie 1986 
de modificare a Directivei 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate 
nr. 87/101/CEE, Directiva Consiliului din 12 decembrie 1991 privind 
deseurile periculoase nr. 91/689/CEE si Directiva nr. 2006/12/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind 
deseurile.

Ulterior acest act normativ a fost modificat si completat de 
numeroase alte acte care au urmarit remedierea situatiilor constatate pe 
perioada de implementare si crearea unor mecanisme mai eficiente de 
organizare a gestionarii deseurilor.

A ^

Insa, politica ultimilor ani de la nivelul Uniunii Europene a urmarit 
transformarea obiectivelor prevazute in Directiva 2008/98/CE in ceea ce 
priveste pregatirea-pentru-reutilizare si reeiclarea deseurilor, astfel incat sa 
se reflecte mai bine ambitia Uniunii Europene de a 
circulara. A

economic

In data de 09 iunie a.c. Romania a priM. .......
C(2021)2137 final privind neindeplinirea obliga^^Jl^^ol^filcare a
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masurilor de transpunere in legislafia nationala a Directivei (UE) 2018/851 
si atrage atentia Guvernului asupra sanctiunilor financiare pe care Curtea de 
Justitie a Uniunii Europene le poate impune, in temeiul articolului 260 
alineatul (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

1 In cazul 
proiectelor de 
acte
normative 
eare transpun 
legislatie 
comunitara 
sau creeaza 
cadrul pentru 
aplicarea 
directa 
acesteia

Avand in vedere obligatiile care revin Romaniei, in calitate de stat 
membru al Uniunii Europene, in ceea ce priveste asigurarea transpunerii 
corecte si integrate a acquis -ului UE si implementarii acestuia, prin 
prezentul protect de act normativ se asigura transpunerea in legislatia 
nationala a prevederilor Directivei 2018/851/UE.

Dat fiind faptul ca termenul de transpunere al Directivei era data de 5 
iulie 2020, Comisia Europeana a transmis in data de 09 iunie a.c. avizul 
motivat nr. C(2021)2137 final privind neindeplinirea obligatiei de 
comunicare a masurilor de transpunere in legislatia nationala a Directivei 
2018/851/UE, se impune ca acest protect sa fie promovat in regim de 
urgenta . Amanarea fmalizarii transpunerii, in contextul stadiului foarte 
avansat al procedurii de infrigement, expune statul roman riscului sesizarii 
Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), cu propunerea de sanctiuni 
pecuniare in cuantum considerabil.

Potrivit art. 260 alin (3) raportat la art. 258 TFUE, in cazul in care 
Comisia sesizeaza CJUE pentru neindeplinirea obligatiei de transpunere in 
termen a unei directive adoptate in conformitate cu o procedura legislativa, 
aceasta poate solicita aplicarea de sanctiuni pecuniare (suma forfetara 
si/sau penalitati zilnice de intarziere). Cuantumul sanctiunilor pe care 
Comisia le poate propune CJUE pentru a fi aplicate Romaniei este 
urmatorul:

a

•Suma forfetara de minimum 1.643.000 euro
•Penalitati intre 1.985 si 119.125 euro pe zi de intarziere dupa 

pronuntarea hotarMi instantei UE.

Luand in considerare faptul ca, prin Decizia nr. 802/2009, Curtea 
Constitutionala stabileste ca emiterea unei ordonante de urgenta pentru 
punerea de acord a legislatiei nationale cu cea comunitara in situatia in care 
este iminenta declansarea procedurii de infringement in fata Curtii de 
Justitie a Comunitatilor Europene este pe deplin constitutionala,

—Apreciem-ca-toate-acestea-constituie O-situatie _extraordinara- 
reglementare nu mai poate fi amanata, in sensul art. ^5^finV'^(4^\din 

Constitutia Romaniei, republicata.
Datorita consecintelor negative anterior prezentatebis^*^^^^fiului 

public general, consideram ca o eventuala legiferare p^^te^^^k^cat

carei
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delegarea legislativa, chiar in procedura de urgenta, nu ar fi posibila si 
totodata nu ar fi de natura sa inlature de indata aceste consecinte negative 
care continua sa se produca.

2. Schimbari 
preconizate

Avand in vedere noua politica a Uniunii Europene de a crea o 
economie circulara in cadrul careia deseurile sunt privite ca o resursa, 
ceea ce conduce la reducerea cantitatii de resurse naturale utilizate, se 
impune ca Romania, in calitate de stat membru UE sa isi adapteze cadrul 
legislativ astfel incat sa raspunda noilor cerinte.

Proiectul de act normativ prezent instituie regulile necesare, 
suficiente si posibile care conduc la o mai mare stabilitate si eficienta 
legislativa prin aborgarea Legii nr. 211/2011 cu modificarile si 
completarile ulterioare si transpunerea tuturor conceptelor enuntate mai 
jos:

Gestionarea deseurilor trebuie sa fie imbunatatita si sa 
urmtoasca gestionarea durabila a materialelor pentru a proteja, a 
conserva si a imbunMati calitatea mediului, pentru a proteja sanMatea 
umana, pentru a asigura utilizarea prudenta, eficienta si rationala a 
resurselor naturale, pentru a promova principiile economiei circulare, 
pentru a spori utilizarea energiei din surse regenerabile, pentru a creste 
eficienta energetica, pentru a reduce gradul de dependents fata de resursele 
importate, pentru a crea noi oportunitaji economice §i pentru a stimula 
competitivitatea pe termen lung.

Pentru a permite o monitorizare eficace a progreselor 
inregistrate au fost introduse/actualizate defini^iile prevazute in Directiva 
2008/98/CE si implicit in Legea nr. 211/2011.

Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevazute in 
Directiva 2008/98/CE, Romania trebuie sa utilizeze instrumente economice 
si alte masuri in scopul de a fiimiza stimulente pentru aplicarea ierarhiei 
deseurilor, cum ar fi; taxele de eliminare a deseurilor prin depozitare, 
schemele de plata in functie de cantitatea de deseuri generata, schemele de 
raspundere extinsa a producatorilor, facilitarea donatiilor de alimente, 
stimulentele acordate autoritatilor locale sau alte instrumente si masuri 
adecvate (asa cum sunt ele descrise in anexa IV a la Directiva 
2018/851/UE).

a)

b)

c)

Includerea obiectivelor privind pregdtirea pentru reutilizare-^i 
reciclarea deseurilor care reflects ambitia Uniunii de a trecei'^^ecpnomie 
circulara. Prin majorarea progresivS a obiectivelor^:j^l^Md^-^^vind 
pregatirea pentru reutilizare si reciclarea deseurilor nrfe^^^^^^^^sigura 
faptul ca materialele din deseuri valoroase din punct d^e^ci^mic 

sunt pregStite pentru reutilizare sau reciclate cu efica^^fetagi^fifapd, in

dl
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acelasi timp, un nivel ridicat de protectie a sanatatii umane si a mediului. 
Astfel, se impulsioneaza reintroducerea unor materiale in circuitul 
economic si crearea circularitatii.

In vederea asigurarii fiabilitatii datelor, este important sa se 
stabileasca norme precise referitoare la modul in care operatorii economici 

autoritatile trebuie sd raporteze sd calculeze ceea ce se recicleaza 
efectiv si se pregateste pentru reutilizare si astfel, poate fi luat in calcul in 
vederea indeplinirii obiectivelor. Calcularea obiectivelor in materie de 
reciclare trebuie sa se bazeze pe greutatea deseurilor municipale care intra 
in operatiunea de reciclare. Ca regula generala, masurarea efectiva a 
greutatii deseurilor municipale considerate ca reciclate se desfasoare in 
locul unde deseurile municipale intra in opera|iunea de reciclare.

Cu toate acestea, pentru a limita sarcinile administrative se permite 
statelor membre, in conditii stricte si prin derogare de la regula generala, sa 
stabileasca greutatea deseurilor municipale reciclate pe baza masurarii 
rezultatelor oricarei operatiuni de sortare. Pierderile de materiale care au 
loc inainte ca deseurile sa intre in operatiunea de reciclare, de exemplu din 
cauza sortarii sau a altor operatiuni preliminare, nu ar trebui sa fie incluse 
in cantitatea de deseuri raportate ca reciclate. Pierderile respective pot fi 
stabilite pe baza registrelor electronice, a specificatiilor tehnice, a normelor 
detaliate privind calcularea ratelor medii ale pierderilor pentru diferitele 
fluxuri de deseuri sau a altor masuri echivalente. Metodologia de calcul a 
ratelor medii ale pierderilor se va stabili de catre Comisia Europeana la o 
data ulterioara acestui proiect de ordonanta de urgenta.

Rapoartele de punere in aplicare elaborate de statele membre o 
data la trei ani nu s-au dovedit a fi un instrument eficace pentru verificarea 
conformitatii sau pentru asigurarea unei bune puneri in aplicare, generand 
sarcini administrative inutile. Prin urmare Directiva 2018/851/UE a 
introdus obligatia de monitoriza conformitatii cu ajutorul rapoartelor de 
calitate care trebuie transmise Comisiei Europene de catre autoritafile 
responsabile (stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta) in fiecare an.

Crearea cadrului prin care se pot lua masurile corespunzatoare 
pentru incurajarea dezvoltdrii comercializdrii unor produse 
componente adaptate unei utilizdri multiple^ care contin materiale 
reciclate, durabile din punct de vedere tehnic, reparabile cu usurinta si care 
pot, dupa ce au devenit deseuri, sa faca obiectul pregatirii pentru reutilizare 
siT^iclafiifin scopul puneni inl^licare a et^^l0r~superioare“din ierarhia 
deseurilor, fara a aduce atingere liberei circulatii a bunurilor pe piaja 
interna. Masurile respective trebuie sa tina seama de j 
pe parcursul intregului lor ciclu de viata, de ierarhia 
de potentialul de reciclare multipla.

e)

f)

g)
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Pentru a promova utilizarea durabila a resurselor si simbioza 
industriala, Romania trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru a facilita 
recunoasterea ca subprodus a unei substante sau a unui obiect care rezulta 
dintr- un proces de productie al carui obiectiv principal nu este producerea 
respectivei substante sau a respectivului obiect, in cazul in care conditiile 
armonizate stabilite la nivelul Uniunii Europene sunt respectate.

Pentru a le oferi operatorilor de pe pietele de materii prime 
secundare mai multa certitudine in ceea ce priveste statutul de deseu sau de 
material care nu mai este considerat deseu al subslantelor sau al obiectelor 
si pentru a promova conditii de concurenta echitabile, este important ca 
printr-un cadru legal predictibil cei responsabili sa ia masuri 
corespunzatoare pentru a se asigura ca deseurile care au fost supuse unei 
opera^iuni de valorificare sunt considerate ca incetand sa mai fie deseuri 
daca respecta toate conditiile stabilite la articolul 6 alineatul (1) din 
Directiva 2008/98/CE, astfel cum a fost modificata prin Directiva 
2018/851/UE.

h)

i).

Aplicarea normelor privind subprodusele si incetarea statutului de 
trebuie sa se aplice fara a aduce atingere altor dispozitii aledeseu

9

dreptului Uniunii sau ale dreptului intern.

Schemele de rdspundere extinsd a producdtorilor reprezinta o 
parte esentiala a gestionarii eficiente a deseurilor. Motiv pentru care, 
trebuie introduse cerinte operationale minime. Aceste cerinte trebuie sa 
diminueze costurile, sa stimuleze performanta si sa asigure conditii de 
concurenta echitabile, inclusiv pentru intreprinderile mici ?i mijlocii si 
pentru intreprinderile din domeniul comertului electronic, si sa evite 
obstacolele in calea bunei functionari a pietei interne. De asemenea, ele 
trebuie sa contribuie la includerea costurilor la incheierea ciclului de viata 
in preturile produselor si sa ofere stimulente producatorilor pentru ca, 
atunci cand isi proiecteaza produsele, sa tina seama in mai mare masura de 
posibilitatile de reciclare, reutilizare si reparare si de prezenta substantelor 
periculoase.

j)

Pentru a se conforma cu prevederile art 8a, alin. (5) introdus 
de Directiva 2018/851/UE deoarece in Romania exista mai multe 
organizatii care pun in aplicare raspunderea extinsa a producatorilor in 
numele producatorilor de produse se infiinteaza Comisia de supraveghere, 
organism independent de interesele private care are scopul de a monitoriza 
^ivitatea acestora si”d^a se asigufaT^a se respecta'nbligatnlg-ei^i^evin 
unui producator al unui produs in temeiul schemelor de '
a producatorilor. Directiva impune ca in cazul in care, pe tm^^ulAui^at 
membru, mai multe organizatii pun in aplicare obligati|^^^<^^^^^jde 

raspundere extinsa a producatorilor in numele producatcJ^jd^^de^r^j^s^'^

k)

asa
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statui membru in cauza numeste cel putin un sau desemneaza o autoritate 
publica care sa supravegheze punerea in aplicare a obligatiilor in materie 
de raspundere extinsa a producatorilor.

A

In anul 2017 in Romania s-au general 5.333.171 tone deseuri 
municipale. Acest flux de deseuri este insa unul dintre cele mai complexe 
de gestionat, iar modul in care este administrat constituie, in general, un 
bun indiciu in ceea ce priveste calitatea sistemului global de gestionare a 
deseurilor dintr-o tara. Provocarile in materie de gestionare a deseurilor 
municipale sunt determinate de faptul ca acestea au o compozitie foarte 
complexa §i mixta, se alia in imediata apropiere a cetatenilor, au un grad 
foarte ridicat de vizibilitate publica si au consecinte asupra mediului si a 
sanatatii populatiei. Prin urmare, gestionarea deseurilor municipale 
necesita un sistem foarte complex, inclusiv o schema eficienta de colectare, 
un sistem eficient de sortare si urmarirea adecvata a fluxurilor de deseuri, 
implicarea in mod activ a cetatenilor si a intreprinderilor, adaptarea 
inffastructurii la compozitia specifica a deseurilor si un sistem de fmantare 
detaliat.

1)

Autoritajile publice joaca un rol important in organizarea 
colectarii si tratarii deseurilor municipale ^i in comunicarea aferenta cu 
cetatenii. Astfel, producatorii trebuie sa acopere costurile necesare pentru 
indeplinirea obiectivelor privind gestionarea deseurilor, inclusiv privind 
prevenirea deseurilor, stabilite pentru schemele relevante de raspundere 
extinsa a producatorilor iar acestea trebuie sa asigure continuitatea 
serviciilor de gestionare a deseurilor pe tot parcursul anului, chiar daca au 
indeplinit deja tintele si obiectivele care le sunt impuse.

Prevenirea generdrii de deseuri este cea mai buna metoda de a 
imbunatati utilizarea eficienta a resurselor §i de a reduce impactul 
deseurilor asupra mediului. Prin urmare, este important ca Romania sa ia 
masurile corespunzatoare pentru a preveni generarea de deseuri, pentru a 
monitoriza §i a evalua progresele inregistrate in ceea ce priveste punerea in 
aplicare a masurilor respective.

Din perspectiva Agendei 2030 pentru dezvoltare durabila, 
adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) la 
data de 25 septembrie 2015 Romania trebuie sa ia masurile necesare pentru 
a promova prevenirea si reducerea generdrii de deseuri alimentare, 
precum si pentru a reduce pierderile alimentare de-a lungul lanturilor de 
pfoducfie si de aprovizionare, inclusiv pierderile posbi'^^^^H^^^ 
2030. Astfel, trebuie stabilite autoritatile responsabi^^<^^^o6^ropune 

masuri pentru colectarea produselor alimentare nevajifj^i^^^-^'gjapele 
lantului de aprovizionare, precum si pentru redism^ir^^To^silgura, 
inclusiv spre organizatii caritabile.

m)

n)

o)
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Consumatorii trebuie sa fie bine informati cu privire la 
contributia lor in prevenirea generarii de^eurilor alimentare si sa fie 
stimulati sa isi modifice comportamentul, inclusiv prin educatie si 
campanii de sensibilizare, iar producatorii trebuie sa promoveze utilizarea 
sustenabila a produselor lor si sa contribuie la gestionarea sfarsitului 
ciclului de viata al acestora.

Pentru a evita tratarea deseurilor care blocheaza resurse la 
nivelurile inferioare ale ierarhiei deseurilor, pentru a creste ratele de 
pregatire pentru reutilizare si de reciclare, pentru a permite reciclarea de 
inalta calitate si a stimula utilizarea materiilor prime secundare de calitate, 
autoritdfile puhlice locale trebuie sd asigure o mai bund organizare 
respectare a obligafiei de a colecta separat de^eurile.

Colectarea separata ar putea fi realizata prin colectarea de la 
usa la usa, prin sistemele de predare si primire sau prin alte mecanisme de 
colectare. Desi obligatia de colectare separata a deseurilor prevede ca 
deseurile sa fie pastrate separat in functie de tipul si natura lorj ar trebui sa 
fie posibil sa se colecteze anumite tipuri de deseuri in mod neseparat cu 
conditia ca acest lucru sa nu impiedice reciclarea de inalta calitate sau alte 
forme de valorificare a deseurilor, in conformitate cu ierarhia deseurilor.

Gestionarea corespunzdtoare a deseurilor periculoase 
continua sa reprezinte o problema, prin urmare, este necesar sa se 
consolideze mecanismele de tinere a evidentei si de trasabilitate a acestora 
prin instituirea de registre electronice.

Deseurile periculoase care provin din gospoddrii, precum 
deseurile periculoase din vopsele, lacuri, solvent! sau produse de curatare 
trebuie colectate separat in cadrul sistemelor organizate de catre autoritatile 
publice locale pentru a evita contaminarea deseurilor municipale cu 
fractiuni de deseuri periculoase care ar putea reduce calitatea reciclarii si 
pentru a asigura gestionarea rationala din punct de vedere a acestora.

Colectarea separata a uleiurilor uzate §i prevenirea amestecarii 
lor cu alte tipuri de deseuri sau substante sunt esentiale pentru a asigura 
faptul ca tratarea lor ofera cel mai bun rezultat global in privinta mediului. 
La tratarea uleiurilor uzate, ar trebui sa se acorde prioritate regenerarii sau, 
alternativ, alter operatiuni de reciclare care au un rezultat global echivalent 
sau mai bun in privinta mediului decat regenerarea.

Pentru a evita o modalitate de tratare 
blocheze resursele la nivelurile inferioare ale ierarhi^^^e^l^^^ntru a 

permite reciclarea de inalta calitate si pentru a
materii prime secundare de calitate, autoritatile publMfel^c^^^^ae sa se 
asigure ca bio-deseurile sunt colectate separat si sunt^^f^l^-g^^w^iin mod

P)

q)

r)

s)

t)

u)

V) care sa

unor

7



care sa asigure un nivel ridicat de protectie a mediului si rezultate ce 
indeplinesc standarde inalte de calitate relevante.

Importul si transferal deseurior in Romania si la nivel 
european/intemational se realizeaza potrivit Convensiei Basel privind 
controlului transportului peste frontiere a deseurilor si al eliminarii acestora 
si a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul deseurilor. In 
urma controalelor efectuate de Garda Nationals de Mediu s-a constat o 
crestere alarmanta a transferurilor de deseuri catre Romania sub false 
pretexte, ele fiind ulterior abandonate pe teritoriul national.

Anexele 1- 6 au un caracter tehnic, transpun intocmai anexele I - IV, 
Iva din Directiva 2008/98/CE cu modificarile si completarile ulterioare si 
sunt supuse modificarilor pe care Comisia Europeana le va aduce ca urmare 
a adaptarii normelor europene la progresul tehnic, motiv pentru care solutia 
legislative aleasa de Romania este de a le actualiza prin ordine de ministru

Prin acest proiect au fost modificate valorile sanctiunilor 
contraventionale pentru a descuraja nerespectarea prevederilor legale 
deoarece s-a constatat o crestere a abaterilor desi Garda Nationala de 
Mediu a aplicat in mod constant sanctiuni. De asemenea, desi textele care 
constituie elementul material al contraventiilor au un aparent caracter 
neclar sau echivoc acestea au un suport in legislatia de nivel inferior, 
documente de reglementare cum ar fi autorizatia de mediu, planuri sau 
ghiduri.

w)

3. Alte 
informatii

Nu este cazul

Secfiunea a 3-a
Impactul socio-economic ai proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest1. Impactul macroeconomic
subiect.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

1^1 Impact asupra
concurential si 
ajutoarelor de stat

mediului
domeniului

Proiectul de act normativ are un impact pozitiv 
asupra mediului de afaceri Etfiffg^^^ordafe 
integrate si durabila a gestionari^jig^^'^^aducand 

astfei noi oportunitati de 
economice emergente.

.2._ ImpactuL asupra mediului de 
afaceri
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2K Impactul asupra sarcinilor 
administrative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2^. Impactul asupra intreprinderilor 
mici si mijlocii

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 §i prezentarea proiectelor de 
documente de politic! publice, a proiectelor de acte 
normative, precum §i a altor documente, in vederea 
adoptarii/aprobarii deoarece prevederile prezentei 
propuneri de act normativ asigura transpunerea 
Directive! 2018/851/UE.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

3. Impactul social

Noile prevederi legislative conduc la crearea unui 
sistem functional de gestionare a deseurilor unde 
deseurile sunt considerate o resursa valoroasa, 
reducand astfel dependenta de resurse naturale.

4. Impactul asupra mediului

5. Alte informatii
9

Nu au fost identificate.

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru

anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

- mii lei -
Media 
pe 5 ani

Anul
curentIndicator! Urmatorii 4 ani

2024 20252021 2022 2023
75 62 3 4

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

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

locale:bugete
(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurarilor 
sociale

o

11^de stat:
(i) contributii de asigurari m f!
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2. Modificari ale
cheltuielilor 
plus/minus, 
a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si 

I bugete
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii 

c) bugetul asigurarilor 
sociale

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

bugetare, 
din care:

servicii
locale:b)

de stat:

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

4. Propuneri pentru 
cre^teriiacopenrea 

cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a 
compensa 
veniturilor bugetare

reducerea

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea 
modificarilor veniturilor 
si/sau cheltuielilor bugetare

7. Alte informatii
9 Proiectul de act normativ nu are impact financiar asupra 

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

Sec|iunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

Masuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:

Potrivit art. 61 din Legea nr. 2472000, Legea nr. 211720IT 
privind regimul deseurilor cu modific^Tei^T^nipietarile 
ulterioare va fi abrogata deoa^e^^fldiOr^ile si 
completarile aduse datorita necesra^^*^^^fe^^spune 
Directiva (UE) 2018/851 afecteazaKl^^^^^|lie)rala siacte normative ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca
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urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ;

caracterul unitar al actului de baza.

Proiectul prevede adoptarea de ordine de ministru si hotarari 
ale Guvemului.acte normative ce urmeaza a 

fi elaborate in vederea 
implementarii 
dispozitii.

noilor

Proiectul de act normativ asigura transpunerea Directive! 
(UE) 2018/851 a Parlamentului European si a Consiliului din 
30 mai 2018, publicata in Jumalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE) seria L 150 din 14.6.2018.

2. Conformitatea proiectului 
de act normativ cu legislatia 
comunitara in cazul 
proiectelor care transpun 
prevederi comunitare

3. Masuri normative 
necesare aplicarii directe a 

normative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

actelor
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.4. Hotarari ale Curtii de 
Justitie a Uniunii Europene:

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.5. Alte acte normative si/sau 
documente intemationale 
din care decurg angajamente

6. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul 
de consultare cu organizatii 
neguvemamentale, institute de 
cercetare §i alte organisme 
implicate.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum si a 
modului in care activitatea 
acestor organizatii este legata 
de obiectul proiectului de act 
normativ.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Proiectul de ordonanta de urgenW\^f^^,(^^ii 
consultare structurilor asociative'^^^onf^^^ate cu

3. Consultarile organizate cu 
autoritatile______administratiei

spre
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prevederile Hotararii 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, cresterea claritatii si calitatii pentru 
realizarea obiectivului de „o mai buna legiferare”.

publice locale, in situatia in 
care proiectul de act normativ 
are ca obiect activitati ale 
acestor autoritati, in conditiile 
Hotararii Guvemului nr.
521/2005 privind procedura de 
consultare 
asociative ale autoritatilor
administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative.

structurilora

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.4. Consultarile desfasurate in
consiliilorcadrul

interministeriale, 
conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvemului nr. 
750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale 
permanente

Ain

Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de 
Consiliul Legislativ prin avizul nr. 687/2021.

5. Informatii privind avizarea
catre:

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de 

Aparare
c) Consiliul Economic si 

Social

de

Tariia La elaborarea proiectului s-a tinut cont de opinia 
Consiliului Concurentei exprimata prin adresa nr. 
5981/05.07.2021.d) Consiliul Concurentei 

e) Curtea de Conturi

6. Alte informatii

Dat fiind textul acestui proiect au fost consultate §i 
urmatoarele autoritati/institutii: Autoritatea Nationala de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati 
Publice, Autoritatii Nationale pentru Protectia 
Consumatorilor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul 
de Protectie si Paza.

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea ^i implementaj^^^^flctului de act

•n -A \
normativ

S I

1. Informarea societatii civile Pentru proiectul de act normai^^^^J^ s / ^
cu privire la necesitatea deseurilor a fost mdeplinita procedur^^gj^^^^f^bsparenta

12
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decizionala in administratia publica, prevazuta in Legea 
nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, republicata, textul irisusit de 
conducerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor 
fiind supus concomitent atat consultarii publice prin 
publicarea pe pagina de internet a institutiei cat si 
consultarii preliminare interministeriale.

Cetatenii si organizatiile constituite de acestia au avut 
posibilitatea de a-si exprima opiniile si interesele in 
legatura cu elaborarea prezentei propuneri de ordonante de 
urgenta. Toate sugestiile adresate au fost analizate si 
preluate in masura in care au contribuit la imbunatatirea 
textului prin simplificare, cresterea claritatii si calitatii 
pentru realizarea obiectivului de „o mai buna legiferare”.

elaborarii proiectului de act 
normativ

2. Informarea societa|ii civile 
cu privire la eventualul impact 
asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de 
act normativ, precum si 
efectele asupra sanatatii si 
securitatii cetatenilor sau 
diversitatii biologice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Nu au fost identificateAlte informa^ii

Sectiunea a S^a Masuri de implementare
Masurile de punere in aplicare a proiectului de 
act normativ de catre autoritatile administratiei 
publice__________________________________
centrale si/sau locale - infiintarea unor noi 
organisme sau extinderea competentelor 
institutiilor existente

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest

subiect.

Nu au fost identificate.Alte informatii
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului privind regimul deseurilor, pe care il supunem 
Parlamentului spre adoptare.
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