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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 26.03.2001
                    Nr.107/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea
deşeurilor industriale reciclabile.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere următoarele avize:
- Consiliul Legislativ.

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,

                      István Antal                                           Aurelia Vasile
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 26.03.2001
                     Nr.107/XVIII/3

RAPORT

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

Cu adresa nr.184 din 15 martie 2001, în conformitate cu prevederile

art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent al

Camerei Deputaţilor a sesizat Comisia pentru industrii şi servicii cu dezbaterea şi

avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege sus-

menţionat în şedinţa din data de 21.03.2001, având în vedere şi avizul favorabil

primit de la Consiliul Legislativ şi punctul de vedere favorabil al Guvernului, şi

au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind

gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, cu amendamente admise cuprinse

în anexa nr.1 şi amendamente respinse cuprinse în anexa nr.2.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca scop instituirea unor

dispoziţii care să permită o mai eficientă gestionare a deşeurilor industriale

reciclabile, iar în amendamentele propuse de comisie s-au preluat şi prevederile
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2001 privind unele măsuri pentru

achiziţionarea metalelor neferoase, aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase

reciclabile, întrucât au acelaşi obiect de reglementare.

Prin obiectul său de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege

face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Dr.Maria Cristina Bălănescu
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                                                                                                 Anexa 1

A M E N D A M E N T E   A D M I S E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001
 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

Nr.
crt.

Text aprobat de Senat Amendamente admise de comisie
(Autorul)

Motivaţie

0 1 2 3
1 L E G E

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
privind gestionarea deşeurilor industriale

reciclabile

Nemodificat

2 Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului privind gestionarea deşeurilor
industriale reciclabile, şi publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.66
din 7 februarie 2001, cu următoarele
modificări:

Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.16 din 26
ianuarie 2001 privind gestionarea
deşeurilor industriale reciclabile, şi
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.66 din 7 februarie
2001, cu următoarele modificări şi
completări:
Raportorii
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3 Art. 1. - Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă

îl constituie asigurarea valorificării deşeurilor
industriale reciclabile în condiţii de protecţie a
sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător,
pentru obţinerea unor resurse suplimentare de
materii prime secundare.

Art. 1. - Scopul prezentelor reglementări
îl constituie asigurarea gestionării
eficiente a deşeurilor deşeurilor
industriale reciclabile în condiţii de
protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei.
Raportorii

Gestionarea include şi
valorificarea şi obţinerea de
materii prime secundare, dar
mai sunt şi alte activităţi
reglementate care sunt
cuprinse în definiţia gestiunii
din Anexa nr.2.

4 Art. 2. - (1) Obiectul prezentei ordonanţe de
urgenţă îl constituie reglementarea activităţilor
de gestionare a grupelor de deşeuri industriale
reciclabile prevăzute în anexa nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta ordonanţă de
urgenţă.

Art. 2. - (1) Grupele de deşeuri industriale
reciclabile prevăzute în Anexa nr. 1 fac
parte integrantă din prezenta ordonanţă de
urgenţă.
Raportorii

Reglementarea activităţii de
gestionare este inclusă la
art.1.

5 (2) Grupele de deşeuri industriale reciclabile
prevăzute în anexa nr. 1 pot fi modificate sau
completate prin hotărâre a Guvernului.

Nemodificat

6 Art. 3. - La baza gestionării deşeurilor
industriale reciclabile care fac obiectul
prezentei ordonanţe de urgenţă stau
următoarele principii generale:

Art. 3. - La baza gestionării grupelor de
deşeuri industriale reciclabile care fac
obiectul Anexei nr.1 stau următoarele
principii generale:
Raportorii

Deşeurile industriale
reciclabile sunt cele din
grupele anexei nr.1.

7 a) principiul utilizării numai a acelor procedee Nemodificat
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de gestionare a deşeurilor industriale
reciclabile care nu constituie un risc pentru
sănătatea populaţiei şi pentru mediul
înconjurător;

8 b) principiul "poluatorul plăteşte"; Nemodificat

9 c) principiul "responsabilităţii producătorului"; Nemodificat

10 d) principiul utilizării celor mai bune tehnici
disponibile, fără antrenarea unor costuri
excesive.

Nemodificat

11 Art. 4. - Definirea termenilor specifici utilizaţi
pentru aplicarea prezentei ordonanţe de
urgenţă este prevăzută în anexa nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta ordonanţă de
urgenţă.

Nemodificat

12 Art. 5. - Deţinătorii de deşeuri industriale
reciclabile, persoane juridice, sunt obligaţi să
asigure strângerea, sortarea şi depozitarea
temporară a acestora, cu respectarea normelor
de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului
înconjurător, precum şi reintroducerea lor în
circuitul productiv prin:

Art. 5. - Deţinătorii de deşeuri industriale
reciclabile, persoane juridice, sunt obligaţi
să asigure strângerea, sortarea şi
depozitarea temporară a acestora, cu
respectarea normelor de protecţie a
mediului şi a sănătăţii populaţiei, precum şi
reintroducerea lor în circuitul productiv
prin:

Reformulare în formula
consacrată în OUG
nr.78/2000 privind regimul
deşeurilor.



7

0 1 2 3
Raportorii

13 a) reutilizarea în propriile procese de
producţie;

Nemodificat

14 b) valorificarea, cu respectarea prevederilor
art. 8, şi comercializarea materiilor prime
secundare obţinute;

b) valorificarea, cu respectarea
prevederilor art. 8, şi comercializarea
materiilor prime secundare şi, respectiv, a
produselor reutilizabile obţinute;
Raportorii

Comercializarea trebuie
extinsă şi la produsele
reutilizabile obţinute.

15 c) predarea către agenţii economici
specializaţi, autorizaţi pentru valorificare, a
deşeurilor industriale reciclabile.

c) predarea către agenţii economici
specializaţi, autorizaţi pentru valorificare, a
deşeurilor industriale reciclabile, pe baza
documentelor de provenienţă.
Raportorii

Prevedere preluată din OUG
nr.11/2001.

16 Art. 6. - Deţinătorii de deşeuri industriale
reciclabile, persoane fizice, sunt obligaţi:

Nemodificat

17 a) să nu depoziteze şi să nu abandoneze
deşeurile industriale reciclabile în condiţii care
contravin normelor de protecţie a sănătăţii
populaţiei şi a mediului înconjurător;

a) să nu depoziteze şi să nu abandoneze
deşeurile industriale reciclabile în condiţii
care contravin normelor de protecţie a
mediului şi a sănătăţii populaţiei;
Raportorii

Idem poz.11.
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18 b) să depună separat deşeurile industriale

reciclabile acolo unde există recipiente sau
incinte special destinate acestui scop.

Nemodificat

19 Art.7 (1)  Agenţii economici care realizează
operaţiile de colectare a deşeurilor industriale
reciclabile de la persoane fizice îşi pot
desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei
de colectare emisă de prefectura judeţului, cu
avizul primăriei comunei, oraşului sau
municipiului în care funcţionează agentul
economic, respectiv şi pe baza autorizaţiei de
mediu emisă de autoritatea teritorială pentru
protecţia mediului, conform legislaţiei de
mediu în vigoare.

Art.7 (1)  Agenţii economici care
realizează activităţi de colectare a
deşeurilor industriale reciclabile de la
persoane fizice îşi pot desfăşura activitatea
numai în baza autorizaţiei de colectare
emisă de prefectura judeţului, cu avizul
primăriei comunei, oraşului sau
municipiului în care îşi are sediul agentul
economic respectiv, pe baza dovezii că
deţine spaţiul şi dotările
corespunzătoare necesare pentru
depozitarea deşeurilor colectate şi pe
baza autorizaţiei de mediu emisă de
autoritatea teritorială pentru protecţia
mediului, conform reglementărilor în
vigoare.
Raportorii

Colectarea este o activitate
care este realizată din mai
multe operaţii (vezi poz.41).
Avizul este al primăriei unde
este sediul, nu unde
funcţionează, pentru că altfel
ar fi necesare prea multe
avize, ceea ce duce la un
exces de birocratizare, total
inutilă.

20 Alineat nou (2) Se interzice colectarea de la persoane
fizice a oricăror deşeuri industriale
reciclabile, cu excepţia celor provenite
din gospodăriile proprii.
Raportorii

Prevedere preluată din OUG
nr.11/2001.
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21 (2) Autorizaţia de colectare va cuprinde în mod
obligatoriu următoarele elemente:

Devine alin.(3), nemodificat

22 a) denumirea agentului economic colector; Nemodificat

23 b) datele de identificare a agentului economic
colector:

Nemodificat

24 - sediul; Nemodificat

25 - numărul de înregistrare la oficiul registrului
comerţului;

Nemodificat

26 - codul fiscal; Nemodificat

27 c) grupa de deşeuri industriale reciclabile
pentru care se acordă autorizaţia de colectare;

Nemodificat

28 d) adresa punctului de colectare; Nemodificat

29 e) termenul de valabilitate. Nemodificat

30 (3) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1)
sunt obligaţi să reintroducă în circuitul

Devine alin.(4), nemodificat
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productiv deşeurile industriale reciclablie
colectate prin predarea către agenţii economici
specializaţi, autorizaţi pentru activitatea de
valorificare a acestora, în condiţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă.

31 (4) Agenţii economici care colectează deşeuri
industriale reciclabile de la persoane fizice
sunt obligaţi să elibereze adeverinţa de primire
şi plată, care va conţine în mod obligatoriu
următoarele elemente:

(5) Agenţii economici care colectează
deşeuri industriale reciclabile de la
persoane fizice sunt obligaţi să elibereze
deţinătorilor Adeverinţa de primire şi
plată, care va conţine în mod obligatoriu
următoarele elemente:
Raportorii

Trebuie specificat cui se
eliberează Adeverinţa.

32 a) denumirea agentului economic colector; Nemodificat

33 b) datele de identificare a persoanelor fizice
predătoare:

b) datele de identificare a deţinătorului:
Raportorii

Nu este definită noţiunea de
predător, ci de deţinător.

34 - numele şi prenumele; Nemodificat

35 - actul de identitate, seria şi numărul, codul
numeric personal;

Nemodificat

36 - domiciliul; Nemodificat
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37 c) deşeul refolosibil predat şi descrierea
acestuia (ţeavă, cablu, tablă, obiecte casnice
etc.);

c) deşeul reciclabil predat şi definirea
naturii acestuia;
Raportorii

A nu se confunda refolosibil
cu reciclabil!
Este aberant să incluzi în
adeverinţă descrierea
deşeului.

38 d) cantitatea, preţul, valoarea; Nemodificat

39 e) provenienţa deşeului, declarată de predător
pe propria răspundere;

e) provenienţa deşeului, declarată de
deţinător pe propria răspundere;
Raportorii

Idem poz.31.

40 f) semnătura agentului colector şi a persoanei
fizice predătoare.

f) semnătura agentului colector şi a
persoanei fizice deţinătoare.
Raportorii

Idem poz.31

41 Art. 8. - (1) Agenţii economici care realizează
operaţiuni de valorificare a deşeurilor
industriale reciclabile, în sensul definit prin
prezenta ordonanţă de urgenţă, pot desfăşura
această activitate numai pe bază de autorizaţie
de valorificare, emisă de Comisia Naţională
pentru Reciclarea Materialelor aflată în
subordinea Ministerului Industriei şi

Art. 8. - (1) Agenţii economici care
realizează operaţiuni de valorificare a
deşeurilor industriale reciclabile, în sensul
definit prin prezenta ordonanţă de urgenţă,
pot desfăşura această activitate numai pe
bază de Autorizaţie de valorificare, emisă
de Comisia Naţională pentru Reciclarea
Materialelor aflată în subordinea
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Resurselor. Ministerului Industriei şi Resurselor.

Raportorii

42 (2) Autorizaţia de valorificare este valabilă
pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii,
cu posibilitatea de prelungire.

Nemodificat

43 (3) Autorizarea din punct de vedere al
protecţiei mediului a activităţilor prin care se
realizează operaţiunile de valorificare a
deşeurilor industriale reciclabile se face de
către autorităţile teritoriale pentru protecţia
mediului, în conformitate cu legislaţia de
mediu în vigoare.

Nemodificat

44 Art. 9. - (1) Procedura de acordare, prelungire,
suspendare sau anulare a autorizaţiei de
valorificare se stabileşte prin norme emise de
Comisia Naţională pentru Reciclarea
Materialelor şi aprobate prin ordin al
ministrului industriei şi resurselor, cu avizul
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de
30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 9. - (1) Procedura privind acordarea,
prelungirea, suspendarea sau anularea a
Autorizaţiei de colectare şi respectiv a
Autorizaţiei de valorificare se stabileşte
prin norme emise de Comisia Naţională
pentru Reciclarea Materialelor şi aprobate
prin ordin al ministrului industriei şi
resurselor, cu avizul Ministerului
Finanţelor Publice şi a Ministerului
Apelor şi Protecţiei Mediului, în termen
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.

Sunt necesare norme unitare
şi pentru Autorizaţiile de
colectare.
În cadrul acordării
autorizării, normele privind
protecţia mediului şi a
sănătăţii populaţiei sunt
importante.
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Raportorii

45 (2) Autorizaţiile emise în baza Ordonanţei
Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru
colectarea, reciclarea şi reintroducerea în
circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de
orice fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996, se
reactualizează conform prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă, în termen de 30 de zile
de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a normelor prevăzute la
alin. (1).

Nemodificat

46 Alineat nou al art.9 Art.9 (3) Prin normele emise conform
prevederilor alin.(1) se vor stabili:
a) deşeurile industriale reciclabile care
constituie materii prime deficitare pe
plan naţional, precum şi condiţiile în
care agenţii economici care valorifică
aceste deşeuri, le pot exporta;
b) prevederi privind obligativitatea sau
încurajarea unor agenţi economici de a
consuma în procesul tehnologic, în
anumite cote materii prime secundare
provenite prin valorificarea deşeurilor
industriale reciclabile.
Raportorii

Sunt necesare norme privind
exportul de materii prime
secundare deficitare pe plan
naţional, precum şi consumul
intern al acestora.
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47 Art. 10. - (1) Taxa de obţinere, respectiv de
prelungire a autorizaţiei de valorificare, se
stabileşte la nivelul de 500.000 lei, respectiv
100.000 lei, pentru fiecare grupă de deşeuri
industriale reciclabile, nominalizată în anexa
nr. 1.

Nemodificat

48 (2) Taxele prevăzute la alin. (1) se achită
anticipat şi se fac venit la bugetul de stat.

Nemodificat.

49 (3) La propunerea Ministerului Industriei şi
Resurselor, cu avizul Ministerului Finanţelor
Publice, taxele de obţinere, respectiv de
prelungire a autorizaţiei de valorificare, pot fi
actualizate prin hotărâre a Guvernului.

Nemodificat

50 Art. 11. - Agenţii economici specializaţi în
activităţi de valorificare a deşeurilor industriale
reciclabile sunt obligaţi să livreze materiile
prime secundare obţinute, numai însoţite de
documente de certificare a calităţii, conform
reglementărilor în vigoare.

Art.11 Agenţii economici specializaţi în
activităţi de valorificare a deşeurilor
industriale reciclabile sunt obligaţi să
livreze materiile prime secundare sau
produsele reutilizabile obţinute, numai
însoţite de documente de certificare a
calităţii sau certificate de garanţie, după
caz, conform reglementărilor în vigoare.
Raportorii

Nu trebuie excluse din
această prevedere produsele
reutilizabile obţinute prin
operaţiunea de reciclare.



15

0 1 2 3

51 Art. 12. - Agenţii economici care deţin,
colectează şi valorifică deşeuri industriale
reciclabile sunt obligaţi să ţină evidenţa lor, să
raporteze şi să furnizeze informaţii la cererea
persoanelor cu drept de control, conform
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi
ale celorlalte reglementări în vigoare.

Art.12 Agenţii economici care deţin,
colectează şi/sau valorifică deşeuri
industriale reciclabile sunt obligaţi să ţină
evidenţa lor, să raporteze şi să furnizeze
informaţii la cererea persoanelor cu drept
de control, conform prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă şi ale celorlalte
reglementări în vigoare.
Raportorii

Trebuie evitată situaţia de
cumul, care este un caz de
excepţie.

52 Art. 13. - Nerespectarea obligaţiilor prevăzute
în prezenta ordonanţă de urgenţă constituie
contravenţii, dacă, potrivit legii, nu sunt
considerate infracţiuni, şi se sancţionează după
cum urmează:

Nemodificat.

53 Literă nouă a1) cu amendă de la 200.000.000 lei la
400.000.000 lei şi anularea autorizaţiei
de colectare, pentru nerespectarea
prevederilor art.7 alin.(2).
Raportorii

Prevedere preluată din OUG
nr.11/2001.

54 a) cu amendă de la 25.000.000 lei la
50.000.000 lei şi confiscarea contravalorii

Nemodificat
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deşeurilor industriale reciclabile derulate cu
nerespectarea prevederilor art. 5, art. 7 alin.
(1), (3) şi (4) şi ale art. 8 alin. (1);

55 b) cu amendă de la 15.000.000 lei la
30.000.000 lei pentru nerespectarea
prevederilor art. 12;

Nemodificat

56 c) cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000
lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11;

Nemodificat

57 d) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000
lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6.

d) cu amendă de la 1.000.000 lei la
5.000.000 lei pentru nerespectarea
prevederilor art. 6.
Raportorii

Trebuie ţinut cont că este
vorba de deţinător persoane
fizice.

58 Art.131(1) Falsul în declaraţie a predatorului de
deşeuri referitoare la provenienţa deşeurilor,
precum şi furturile sau  sustragerile de
materiale în vederea valorificării ca deşeu
constituie infracţiune şi se pedepseşte conform
Codului penal.

Art.13(1) Falsul în declaraţie a
deţinătorului de deşeuri industriale
reciclabile referitoare la provenienţa
acestora, precum şi furturile sau
sustragerile de materiale, produse sau
echipamente în vederea valorificării ca
deşeu constituie infracţiune şi se
pedepseşte conform Codului penal.
Raportorii

Idem poz.31.
Trebuie specificat ce fel de
deşeuri sunt în discuţie.
Trebuie inclus şi furtul de
produse sau echipamente ca
la alin.(2).

59 (2) Dacă furturile sau sustragerile de materiale, (2) Dacă furturile sau sustragerile de Reformulare.
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produse şi echipamente în vederea valorificării
pun în pericol sănătatea şi/sau siguranţa
populaţiei şi a mediului înconjurător, aceasta
constituie infracţiune şi se pedepseşte ca
agravantă conform Codului penal.

materiale, produse şi echipamente în
vederea valorificării pun în pericol mediul,
precum şi sănătatea şi/sau siguranţa
populaţiei, aceasta constituie infracţiune şi
se pedepseşte ca agravantă conform
Codului penal.
Raportorii

60 Art. 14. - (1) Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele
împuternicite în acest scop de Ministerul
Industriei şi Resurselor, Ministerul Apelor şi
Protecţiei Mediului, Ministerul de Interne şi
Ministerul Administraţiei Publice.

Art. 14. - (1) Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele
împuternicite în acest scop de Ministerul
Industriei şi Resurselor, Ministerul Apelor
şi Protecţiei Mediului, Ministerul de
Interne şi Ministerul Administraţiei
Publice, Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei şi
Ministerul Finanţelor Publice,după caz.
Raportorii

Se include şi aceste ministere
conform alin.(2) şi a
prevederilor OUG
nr.11/2001.

61 (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute la art. 13 pentru
nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (3) şi
(4), ale art. 8 alin. (1) şi ale art. 12 se fac şi de
persoanele împuternicite în acest scop de
Ministerul Finanţelor Publice.

Se abrogă
Raportorii

Prevedere preluată la art.14.

62 (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 13 le sunt
aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind

Devine alin.(2), nemodificat
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stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu
modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.

63 Alineat nou. Art.14 (4) Deşeurile industriale
reciclabile a căror provenienţă nu poate
fi dovedită ca fiind legală sau care fac
obiectul valorificării ori a unor acte sau
fapte de comerţ neconforme cu
prevederile legale se confiscă, se
valorifică în condiţiile legii,
contravaloarea acestora făcându-se
venit la bugetul local al localităţii pe
raza căruia s-a făcut constatarea faptică
dacă acestea nu au fost returnate celor
în drept.
Raportorii
Dep.Dumitru Chiriţă - PDSR-SDU

Prevedere din OG
nr.33/1995, art.11, care nu a
fost preluată în OUG
nr.16/2001.

64 Art.15 (1) În cazul nerespectării prevederilor
art.7 alin.(3) şi (4) se poate dispune
suspendarea autorizaţiilor prevăzute la art.7
alin.(1), pe o perioadă de la 1 la 2 ani, sau
retragerea definitivă.

Se abrogă
Raportorii

Prevederile vor fi conţinute
în normele de la art.9
alin.(1).

65 (2) Autorizaţia de colectare se retrage de
autoritatea administraţiei publice locale

Se abrogă
Raportorii

Idem poz.64
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emitentă, la solicitarea scrisă a unităţii din care
face parte agentul constatator.

66 Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa
Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru
colectarea, reciclarea şi reintroducerea în
circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de
orice fel, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 202 din 31 august 1995,
aprobată prin Legea nr. 137/1996.

Nemodificat

67 ANEXA Nr. 1
Grupe de deşeuri industriale reciclabile

Nemodificat

68 Deşeuri metalice feroase (fier vechi) Deşeuri metalice feroase
Raportorii

Pentru a nu introduce
confuzii.

69 Deşeuri metalice neferoase Nemodificat

70 Deşeuri de hârtii-cartoane Nemodificat
71 Deşeuri de sticlă (spărturi de sticlă) Nemodificat

72 Deşeuri de mase plastice Nemodificat
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73 Deşeuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de

aer şi articole din cauciuc uzate)
Nemodificat

74 Deşeuri textile. Nemodificat

75 ANEXA Nr. 2
Definirea termenilor specifici

Nemodificat

76 Deşeu - orice substanţă sau orice obiect din
categoriile prevăzute în anexa nr. 1, pe care
deţinătorul îl aruncă sau are intenţia ori
obligaţia să îl arunce.

Deşeu - orice substanţă sau orice produs
din categoriile prevăzute în anexa nr. 1, pe
care deţinătorul nu-l mai utilizează sau are
intenţia ori obligaţia să nu-l mai utilizeze.
Raportorii

Trebuie introdusă noţiunea
mai largă de produs care
poate include toate situaţiile.

77 Colectare - strângerea, sortarea şi/sau
regruparea (depozitarea temporară) deşeurilor
în vederea transportării lor

Colectare - strângerea, sortarea şi/sau
regruparea (depozitarea temporară)
deşeurilor în vederea transportării lor spre
valorificare
Raportorii

In spiritul acestei ordonanţe
colectarea este urmată
obligatoriu de valorificare.

78 Valorificare - orice operaţiune (dezmembrare,
sortare, tăiere, mărunţire, presare, balotare,
topire-turnare etc.) efectuată asupra unui deşeu
prin procedee industriale, în vederea
transformării sale într-o materie primă
secundară sau sursă de energie

Valorificare - orice operaţiune de
dezmembrare, sortare, tăiere, mărunţire,
presare, balotare, topire-turnare,
pretratare, amestec sau altă operaţie
care determină schimbarea naturii sau
compoziţiei efectuată asupra unui deşeu
industrial prin procedee industriale

Orice operaţie trebuie să aibă
ca finalitate reciclarea sau
reutilizarea.
Se preiau operaţiile de la
definiţia producătorului care
lipseau din definiţia
valorificării.
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Raportorii

79 Producător - orice persoană fizică sau juridică
din a cărei activitate rezultă deşeuri
(producător iniţial) şi/sau care a efectuat
operaţiuni de pretratare, amestec sau alte
operaţiuni asupra deşeurilor, ceea ce determină
schimbarea naturii sau compoziţiei acestora

Se abrogă
Raportorii

Termenul nu este utilizat în
textul ordonanţei.

80 Deţinător - producătorul de deşeuri sau
persoana fizică ori juridică ce are în posesie
deşeuri

Deţinător - persoana fizică sau juridică ce
deţine la un moment dat, sub orice
formă, deşeuri industriale recilabile
Raportorii

Responsabilitatea nu trebuie
să se limiteze doar la posesie.
Producătorul de deşeuri nu
face obiectul ordonanţei.
Trebuie specificat despre ce
fel de deşeuri este vorba.

81 Gestionare - colectarea, transportul,
valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv
supravegherea zonelor de depozitare după
închiderea acestora

Nemodificat

82 Reciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un
proces de producţie a deşeurilor pentru scopul
iniţial sau pentru alte scopuri.

Reciclare - operaţiunea de reprelucrare
într-un proces de producţie a deşeurilor
industriale pentru a fi reutilizate în
scopul iniţial sau pentru alte scopuri
Raportorii

Reciclarea vizează şi
reutilizarea.
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