Amendamente OUG Nr. 92/2021 din 19 august 2021
privind regimul deşeurilor

Propuneri cu privire la modificarea/completarea OUG Nr. 92/2021 din 19 august 2021
privind regimul deşeurilor
Text initial
Propunere amendament
Justificare/Observații

ART. 17, alin (5), lit. f)
(5) Autorităţile administraţiei publice
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
sau, după caz, subdiviziunile administrativteritoriale ale municipiilor, respectiv
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale
acestora, după caz, au următoarele obligaţii:
f) să includă în caietele de sarcini şi în
contractele de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare, în aplicarea
principiilor prevăzute la art. 3 din Legea
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
101/2006, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, tarife distincte
pentru activităţile desfăşurate de operatorii
de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor
prevăzute la lit. a), respectiv pentru
gestionarea deşeurilor, altele decât cele
prevăzute la lit. a);

Art. 17 alin (5), lit. f) se modifică prin completarea
textului și va avea următorul cuprins:

Acestei părți al ordoanței discută doar tarifele
distincte, pe baza tipurilor de deșeuri.
Întroducerea tarifelor distincte nu rezolvă
ART. 17, alin (5), lit. f)
complet tarifarea serviciului de salubrizare și
(5) Autorităţile administraţiei publice locale ale nu permite respectarea principiului „ plătește
unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz,
căt arunci”.
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
Tratarea fiecărei fracții de deșeuri are cost
municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare
distinct, prin urmare tariful distinct este
intercomunitară ale acestora, după caz, au
justificat. Aceasta însă nu rezolvă asigurarea
următoarele obligaţii:
fodurilor necesare pentru funcționarea optimă
a sistemului și nu face posibilă respectarea
f) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de principiului „plătește căt arunci” impuse de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în
lege. Prin urmare se propune posibilitatea
aplicarea principiilor prevăzute la art. 3 din Legea
aplicării tarifului compus cum este de fapt și
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
în cazul serviciilor publice apă canal.
101/2006, republicată, cu modificările şi
Tariful compus, este alcătuit dintr-un tarif de
completările ulterioare, tarife distincte pentru
bază și un tarif variabil.
activităţile desfăşurate de operatorii de salubrizare
Tariful de bază ar trebui să conțină costurile
pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a),
fixe care asigură funcționarea „în relantin” a
respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât
sistemului.
cele prevăzute la lit. a);
Tarifului variabil acoperă costurile de tratare
Pentru asigurarea aplicării principiului „plătește căt a deșeurilor municipale în funcție de
arunci”, operatorii de salubrizare pot introduce
cantitatea (greutatea) generată. Prin acest
tariful compus pentru tarifarea serviciului de
sistem, producătorii de deșeurii sunt motivați
salubrizare.
să colecteze selectiv datorită tarifelor
Tariful compus - care necesită cântărirea fiecărei
distincte pe fracții, și să reducă generarea
pubele ridicate - are două componente, una fixă,
deșeurilor municipale amestecate, datorită
care este calculată pe persoană și acoperă costurile
tarifului variabil. Celor care refuză colectarea
fixe ale funcționării sistemului, și una variabilă care selectivă în loc de tarifarea distinctă se aplică
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ART. 22, alineatele (3) și (4)
Costuri
(3) În cazul deşeurilor abandonate şi în
cazul în care producătorul/deţinătorul de
deşeuri este necunoscut, inclusiv în cazul în
care proprietarul terenului pe care sunt
abandonate deşeurile nu este cunoscut,
cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea
mediului, precum şi cele de transport,
valorificare, recuperare/reciclare, eliminare
sunt suportate de către unitatea
administrativ-teritorială.

(4) După identificarea
producătorului/deţinătorului de deşeuri,
acesta este obligat să suporte atât
cheltuielile prevăzute la alin. (3), efectuate
de unitatea administrativ-teritorială, cât şi
pe cele legate de acţiunile întreprinse pentru
identificare.

este stabilită după cantitatea (greutatea) de deșeuri
municipale generate și este oferite spre eliminare de
către generator.

un tarif penalizator în funcție de greutatea
deșeurilor amestecate produse.
Prin aplicarea acestor metode de tarifare se
face mai ușoară urmărirea și aprecierea
cantităților de deșeuri generate și va fi
respectat în tocmai principiul „plătește pentru
cât arunci”.

Art. 22 se completează cu text și va avea următorul
cuprins:

În aceast articol se discută despre deșeurile
depozitate ilegal pe diferite suprafețe de
terenuri al căror proprietari nu sunt
cunoscute. Dacă producătorul/transportatorul
deșeurilor nu este identificat sau nici
proprietarul terenului nu este de găsit, atunci
UAT-ul respectiv are obligația de a curăța și
remedia terenul pe propria cheltuială. Ulterior
UAT-ul are obligația să găsească proprietarul
terenului sau
producătorul/transportatorul
deșeurilor și să recupereze costurile acestor
operațiuni.
Având în vedere faptul că UAT-ul nu are
autorizare să colecteze sau să transporte
deșeuri, această operațiune trebuie să fie
comandată de la operatorul de gestionare a
deșeurilor care prestează în zona respectivă.
Aceste costuri trebuie să fie suportate de către
UAT și apoi recuperate de la cetățeanul care a
aruncat deșeurile.

(3) În cazul deşeurilor abandonate şi în cazul în care
producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut,
inclusiv în cazul în care proprietarul terenului pe
care sunt abandonate deşeurile nu este cunoscut,
cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului,
precum şi cele de transport, valorificare,
recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de
către unitatea administrativ-teritorială.
Această operațiune de curățare trebuie să fie
comandată de către unitatea administrativ-teritorială
în al cărei rază s-a produs poluarea, pe cheltuiala sa,
de la un operator autorizat care are dreptul de a
colecta, transporta și valorifica deșeuri în zona
respectivă .
(4) După identificarea producătorului de deşeuri,
acesta este obligat să suporte atât cheltuielile
prevăzute la alin. (3), efectuate de unitatea
administrativ-teritorială, cât şi pe cele legate de
acţiunile întreprinse pentru identificare.
Prin aceste operațiuni de identificare, trebuie să se
descopere producătorul de deșeuri sau cel care a
transportat și a depozitat ilegal deșeurile respective,
și să se sancționeze conform Art. 63 și Art. 64 din
prezenta lege.
Sancțiunile trebuie date acestor persoane fizice sau
persoane juridice care au depozitat ilegal și nu

Nu este corect față de proprietarul terenului,
mai ales dacă nici nu locuiește pe raza UATului respectiv, să plătească aceste costuri.
Această persoană nu poate să supravegheze
terenul și nu poate preveni să se depoziteze
ilegal deșeurile. Nu este corect să fie amendat
pentru că cineva a depozitat ilegal deșeuri pe
terenul lui.
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persoanelor care dețin terenul unde s-au depozitat
ilegal deșeurile respective.

ART. 12 alin (7), literele c) și g)

ART. 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

(7) Pentru schemele de răspundere extinsă a
producătorului promovate sau, după caz,
propuse potrivit prevederilor alin. (1),
autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului:
.
.
.
c) asigură implementarea unui sistem de
raportare care să colecteze datele referitoare
la produsele introduse pe piaţa naţională de
producătorii cărora li se aplică răspunderea
extinsă a producătorului şi date privind
colectarea şi tratarea deşeurilor rezultate de
la aceste produse, cu specificarea, după caz,
a fluxurilor de materiale, precum şi a
datelor relevante referitoare la obligaţiile
prevăzute la lit. b);
.
.
.
g) se asigură că sumele plătite de către
producător cu titlu de contribuţii financiare
pentru conformarea cu obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului
acoperă următoarele costuri pentru
produsele pe care le introduce pe piaţa
naţională:
(i) costurile de colectare separată, de
transport şi tratare, inclusiv tratarea
necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de
gestionare a deşeurilor stabilite la nivelul

(7) Pentru schemele de răspundere extinsă a
producătorului promovate sau, după caz, propuse
potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea publică
centrală pentru protecţia mediului:

c) asigură implementarea unui sistem de raportare
care să colecteze datele referitoare la produsele
introduse pe piaţa naţională de producătorii cărora li
se aplică răspunderea extinsă a producătorului şi
date privind colectarea şi tratarea deşeurilor
rezultate de la aceste produse, cu specificarea, după
caz, a fluxurilor de materiale, precum şi a datelor
relevante referitoare la obligaţiile prevăzute la lit. b);

g) se asigură că sumele plătite de către producător
cu titlu de contribuţii financiare pentru conformarea
cu obligaţiile privind răspunderea extinsă a
producătorului acoperă următoarele costuri pentru
produsele pe care le introduce pe piaţa naţională:
(i) costurile de colectare separată, de transport şi
tratare, inclusiv tratarea necesară pentru îndeplinirea
obiectivelor de gestionare a deşeurilor stabilite la
nivelul Uniunii Europene, precum şi costurile
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Uniunii Europene, precum şi costurile
necesare pentru atingerea altor obiective
prevăzute la lit. b), luând în calcul veniturile
obţinute din reutilizare, din vânzarea ca
materii prime secundare a materialelor
provenite din produsele lor sau din
garanţiile nerevendicate;

necesare pentru atingerea altor obiective prevăzute
la lit. b), luând în calcul veniturile obţinute din
reutilizare, din vânzarea ca materii prime secundare
a materialelor provenite din produsele lor sau din
garanţiile nerevendicate; Aceste costuri se vor
genera la operatorii de salubrizare care operează
centrele de tratare ale deșeurilor municipale, și
operatorii de salubrizare care colectează de la
populație prin urmare acestea vor fi îndreptățite să
recupereze sumele respective.

(ii) costurile pentru furnizarea informaţiilor
adecvate deţinătorilor de deşeuri, în
conformitate cu lit. e);
(iii) costurile de colectare şi raportare a
datelor potrivit alin. (7) lit. c);

(ii) costurile pentru furnizarea informaţiilor adecvate
deţinătorilor de deşeuri, în conformitate cu lit. e);

ART 49. alin (14)

Art. 49. se modifică și va avea următorul cuprins:

(14) Asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară, unităţile administrativteritoriale care nu fac parte dintr-o asociaţie
de dezvoltare intercomunitară, operatorii de
salubritate au obligaţia de a raporta agenţiei
judeţene pentru protecţia mediului anual în
registrul/registrele instituit/e de ANPM:
a) cantităţile de deşeuri generate şi
gestionate, cantităţile de deşeuri reciclabile
colectate separat, inclusiv biodeşeuri,
cantitatea de deşeuri pregătite pentru

(14) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară,
unităţile administrativ-teritoriale care nu fac parte
dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară,
operatorii de salubritate au obligaţia de a raporta
agenţiei judeţene pentru protecţia mediului anual în
registrul/registrele instituit/e de ANPM:
a) cantităţile de deşeuri generate şi gestionate,
cantităţile de deşeuri reciclabile colectate separat,
inclusiv biodeşeuri, cantitatea de deşeuri pregătite
pentru reutilizare şi reciclare, capacitatea autorizată
şi utilă a instalaţiilor folosind, unde este cazul,

(iii) costurile de colectare şi raportare a datelor
potrivit alin. (7) lit. c); Aceste costuri se vor genera
în cadrul asociaților de dezvoltare intercomunitare,
Propunem ca și aceste costuri să se poate fi
care vor fi îndreptățite să primească sumele cuvenite recuperate din sumele plătite de OIREP în
(iv) În cazul în care în cadrul SMID-lor județene favoarea operatorilor.
contractul de recuperare ...se încheie între Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară județeană (ADI) și
OIREP-uri atunci costurile de colectare, prelucrare
și raportare a datelor referitoare la managementul
deșeurilor din județi revine ADI- lor. Prin urmare
aceste operațiuni aici generează costuri.
În cazul SMID-lor județene rolul ADI este de
a strânge datele calitative și cantitative despre
colectarea, transferarea, tratarea, reciclarea și
eliminarea deșeurilor colectate de operatorii
de salubrizare. Aceste date trebuiesc
colectate, prelucrate și raportate în mod
consecvent și uniform la nivel județean
conform legilor în viguare către organele
abilitate de ADI.
,Prin urmare ADI ar trebui să poate recupera
aceste costuri.
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reutilizare şi reciclare, capacitatea
autorizată şi utilă a instalaţiilor folosind,
unde este cazul, anexa IV, partea A, partea
B, punctul III din Decizia de punere în
aplicare (UE) 2019/1.004;
b) la cerere, alte informaţii cu privire la
performanţa şi funcţionarea sistemului
integrat de gestionare a deşeurilor.

anexa IV, partea A, partea B, punctul III din Decizia
de punere în aplicare (UE) 2019/1.004;
b) la cerere, alte informaţii cu privire la
performanţa şi funcţionarea sistemului integrat de
gestionare a deşeurilor.
Costurile care se vor genera cu operațiunile
enumerate mai sus vor fi decontate conform Art. 12
pct. g) litere (i),(ii),(iii) (iv)

ART. 60. alin (1), lit. B, alin (3)-(6):
(1) Autorităţile administraţiei publice
locale, inclusiv a municipiului Bucureşti au
următoarele obligaţii:
B. la nivel judeţean şi la nivelul
municipiului Bucureşti:
.
.
.
(3) Pentru deşeurile generate în gospodăriile
populaţiei, autorităţile administraţiei publice
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
şi ale municipiului Bucureşti şi, după caz,
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
încheie contracte, parteneriate sau alte
forme de colaborare, în conformitate cu aria
declarată, cu toate organizaţiile autorizate
care implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului în
vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite
prin actele normative care transpun
directivele individuale.
(4) Unităţile administrativ-teritoriale sau
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
municipiilor sau asociaţiile de dezvoltare
intercomunitare solicită organizaţiilor care
implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului
acoperirea costurilor de gestionare pentru

Art. 60. se modifică și va avea următorul conținut:
ART. 60. alin (1), lit. B, alin (3)-(6):
(1) Autorităţile administraţiei publice locale,
inclusiv a municipiului Bucureşti au următoarele
obligaţii:
B. la nivel judeţean şi la nivelul municipiului
Bucureşti:
.
.
.
(3) Pentru deşeurile generate în gospodăriile
populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale
ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale
municipiului Bucureşti şi, după caz, asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară încheie contracte,
parteneriate sau alte forme de colaborare, în
conformitate cu aria declarată, cu toate organizaţiile
autorizate care implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului în vederea
îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele
normative care transpun directivele individuale.
(4) Unităţile administrativ-teritoriale sau
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
municipiilor sau asociaţiile de dezvoltare
intercomunitare solicită organizaţiilor care
implementează obligaţiile privind răspunderea
extinsă a producătorului acoperirea costurilor de
gestionare pentru deşeurile municipale care fac
obiectul răspunderii extinse a producătorului,
stabilite în baza actului normativ care reglementează
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deşeurile municipale care fac obiectul
răspunderii extinse a producătorului,
stabilite în baza actului normativ care
reglementează fluxul specific al
respectivelor deşeuri, şi stabilesc
modalitatea prin care se plătesc serviciile
aferente acelor deşeuri, prestate de
operatorii de salubrizare.
(5) Pentru deşeurile care fac obiectul
răspunderii extinse a producătorului care se
regăsesc în deşeurile municipale, acoperirea
costurilor se face de către organizaţiile care
implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului şi fără
impunerea unor costuri suplimentare în
sarcina utilizatorilor serviciului de
salubrizare.
(6) Asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară sau unităţile administrativteritoriale sau subdiviziunile administrativteritoriale ale municipiilor utilizează sumele
încasate pentru acoperirea costurilor de
gestionare pentru deşeurile municipale care
fac obiectul răspunderii extinse a
producătorului exclusiv pentru scopurile
cărora le sunt destinate.

fluxul specific al respectivelor deşeuri, şi stabilesc
modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente
acelor deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare.
(5) Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii
extinse a producătorului care se regăsesc în
deşeurile municipale, acoperirea costurilor se face
de către organizaţiile care implementează obligaţiile
privind răspunderea extinsă a producătorului şi fără
impunerea unor costuri suplimentare în sarcina
utilizatorilor serviciului de salubrizare.
(6) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau
unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale municipiilor utilizează
sumele încasate pentru acoperirea costurilor de
gestionare, prelucrarea și raportarea datelor pentru
deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii
extinse a producătorului către autoritățile
competetnte, care fac obiectul răspunderii extinse a
producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le
sunt destinate.
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