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Bucureşti, 09.12.2013
Nr.4c-6/1352/2010

Prezentul raport înlocuieşte raportul distribuit anterior în data de 06.11.2013
RAPORT COMUN ÎNLOCUITOR
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat Comisia pentru industrii
şi servicii şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate pentru
dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a
localităţilor nr.101/2006, transmis cu adresa nr.P.L.x 253 din 3 mai 2010.
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1455/03.12.2009);
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.PLx253/26.05.2010).
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a
localităţilor nr.101/2006, cu modificările ulterioare şi amendează cadrul legislativ actual, impunând obligaţii clare
generatorilor de deşeuri de a implementa sisteme de colectare selectivă pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă, fapt care va
conduce la o mai bună protecţie a mediului înconjurător. Proiectul stabileşte obligativitatea organizării sistemului de colectare
selectivă, perioada maximă de organizare şi termenul limită de implementare, persoanele şi modul de delegare a
responsabilităţii aplicării acestuia, penalizări şi amenzi.
În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi cu art.92 alin.(9) punctul 1 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 26 aprilie 2010.
Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţe separate ale celor două comisii sesizate în fond, la data de 11 iunie
2013 şi 8 octombrie 2013 de către Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, respectiv
6, 12 iunie, 18 septembrie şi 2 octombrie 2013 de către Comisia pentru industrii şi servicii. Membrii celor două comisii au
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege pentru modificarea şi
completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu amendamente admise şi amendamente respinse.
În şedinţa din 11 noiembrie 2013, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât să retrimită raportul comisiilor sesizate în fond
pentru întocmirea unui raport suplimentar.
Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii şi cei ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic au dezbătut proiectul de lege în şedinţa comună din 9 decembrie 2013 şi au hotărât, cu majoritate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii
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serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu amendamente admise şi amendamente respinse, prezentate în
Anexele nr. I şi II care fac parte integrantă din prezentul raport comun.
La lucrări au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru industrii şi servicii, 31 deputaţi din totalul de 34 deputaţi
membri ai comisiei şi din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 33
deputaţi din totalul de 36 deputaţi membri ai comisiei.
La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, din partea ANRSC: domnul Doru Ciocan - preşedinte, şi
din partea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice: doamna Nicoleta Chiriac - consilier al ministrului.
Prin obiectul de reglementare şi conţinut, aşa cum a fost modificat şi completat de către cele 2 comisii, proiectul
de lege face parte din categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,
Iulian Iancu

PREŞEDINTE,
Marin Almăjanu

SECRETAR,
Radu - Bogdan Ţîmpău

SECRETAR,
Ion Marcel Ciolacu

Consilieri parlamentari,
Silvia Vlăsceanu
Cristina Donea

Consilier parlamentar,
Iulia Toader
Experţi parlamentari,
Nicoleta Toma
Andrei Chitic
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Anexa nr.I
AMENDAMENTE

Nr.
crt.
0
1.

Textul Legii nr.101/2006
1

2.

3.

Art.1…………………….
(2) Prevederile prezentei legi
se aplică serviciului public de
salubrizare a localităţilor,
înfiinţat şi organizat la nivelul
comunelor,
oraşelor,
municipiilor, judeţelor şi al
sectoarelor
municipiului
Bucureşti, precum şi al
asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară având ca
obiectiv
serviciile
de
salubrizare.

ADMISE

Amendamente propuse/autorul

Text Senat

Motivaţia

2
3
4
LEGE
Nemodificat
pentru modificarea şi
completarea Legii serviciului de
salubrizare a localităţilor
nr.101/2006
Art.I. - Legea serviciului de Nemodificat
salubrizare
a
localităţilor
nr.101/2006,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.393 din 8 mai 2006,
cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„(2) Prevederile prezentei legi se aplică Sunt stabilite inclusiv
serviciului public de salubrizare a localităţilor, atribuţiile autorităţilor
________
înfiinţat şi organizat de către autorităţile de la nivel de sector
administraţiei publice locale la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi al
sectoarelor municipiului Bucureşti ”.
Raportorii
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(Legea nr. 224/2008)
4.

Art. 2 …………………….

(2) Serviciul public de
salubrizare a localităţilor,
denumit
în
continuare
serviciu de salubrizare, se
organizează
pentru
satisfacerea
nevoilor
populaţiei, ale instituţiilor
publice şi ale operatorilor
economici de pe teritoriul
respectivelor
unităţi
administrativ-teritoriale, ale
sectoarelor
municipiului
Bucureşti sau ale asociaţiei
de
dezvoltare
intercomunitară, după caz.
(3) ..........................
a) precolectarea, colectarea
şi
transportul
deşeurilor
municipale,
inclusiv
ale
deşeurilor
toxice
periculoase din deşeurile
menajere, cu excepţia celor
cu regim special;
b)
sortarea
deşeurilor
municipale;
.......................................
d) depozitarea controlată a
deşeurilor municipale;
e) înfiinţarea depozitelor de
deşeuri şi administrarea
acestora;

1. La articolul 2, alineatul (2) va
avea următorul cuprins:
„(2)
Serviciul
public
de
salubrizare a localităţilor, denumit
în continuare serviciul de
salubrizare, se organizează pentru
satisfacerea nevoilor populaţiei,
ale instituţiilor publice şi ale
operatorilor economici de pe
teritoriul unităţilor administrativteritoriale,
ale
sectoarelor
municipiului Bucureşti sau ale
asociaţiilor
de
dezvoltare
intercomunitară, după caz.”
2. La articolul 2 alineatul (3),
litera a) va avea următorul
cuprins:
„a) colectarea selectivă de la sursă
şi transportul separat al deşeurilor
municipale, inclusiv al deşeurilor
toxice periculoase din deşeurile
menajere, cu excepţia celor cu
regim special;”

2. La articolul 2, alineatul (2) şi literele a), b),
d), e) şi h) ale alineatului (3), se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
“(2) Serviciul public de salubrizare a localităţilor,
denumit în continuare serviciul de salubrizare, se
organizează
pentru
satisfacerea
nevoilor
comunităţilor
locale
ale
unităţilor
administrativ-teritoriale.
Raportorii

”a) colectarea separată şi transportul separat al

deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
provenind din activităţi comerciale din
industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de
deşeuri de echipamente electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori;
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite
din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare
şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a
acestora;
...............................................
d) operarea/administrarea staţiilor de transfer
pentru deşeurile municipale şi deşeurile
similare;
e) sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor
similare în staţiile de sortare;
5

Pentru a fi în corelare
cu
termenii
şi
noţiunile
utilizate
pentru
definirea
activităţilor
şi

.......................................
h)
colectarea
cadavrelor
animalelor de pe domeniul
public şi predarea acestora
unităţilor de ecarisaj;
i) colectarea, transportul,
depozitarea şi valorificarea
deşeurilor
voluminoase
provenite de la populaţie,
instituţii publice şi agenţi
economici,
neasimilabile
celor menajere (mobilier,
deşeuri de echipamente
electrice şi electronice etc.);
j) colectarea, transportul şi
neutralizarea
deşeurilor
animaliere provenite din
gospodăriile populaţiei;
k) colectarea, transportul,
sortarea, valorificarea şi
eliminarea
deşeurilor
provenite din gospodăriile
populaţiei,
generate
de
activităţi de reamenajare şi
reabilitare
interioară
a
locuinţelor/apartamentelor
3. La articolul 2, după alineatul
proprietate individuală;
(3) se introduce un nou alineat,
alin.(31), cu următorul cuprins:
„(31) În sensul prezentei legi,
termenii şi expresiile de mai jos
au următoarele semnificaţii:
1. autoritate competentă de
reglementare
–
Autoritatea
Naţională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice, denumită în continuare
A.N.R.S.C.;

.......................................................
h) colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare;
3. La articolul 2 alineatul 3, litera i) se abrogă.

4. La articolul 2 alineatul (3), literele j) şi k) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
“.............................................................................
j) organizarea tratării mecano-biologice a
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
k) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau
instalaţiilor de eliminare a deşeurilor
municipale şi a deşeurilor similare;”
Raportorii

5. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc
opt noi alineate, alin.(31) - (38), cu următorul
cuprins:
„(31) Nemodificat
1. Nemodificat
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operaţiunilor specifice
serviciului
de
salubrizare
din
DIRECTIVA 98/2008
şi Legea nr. 211/2011.
Deşeurile de ambalaje
colectate separat sunt
clasificate la codul
15.01.
deşeurile
municipale sunt cod
20. Precizarea se
impune
pentru
a
include deşeul de
ambalaj
de
la
populaţie în serviciu
de salubrizare chiar şi
atunci
când
ambalajele
sunt
colectate separat de
alte deşeuri, deci pe
codul 15.

Potrivit
Legii
nr.
24/2000
privind
normele de tehnică
legislativă este interzisă
instituirea
aceloraşi
reglementări în două sau
mai
multe
acte
normative.
Pentru
sublinierea
unor
conexiuni legislative se
utilizează norma de
trimitere.

2. compost – produs rezultat din
procesul de fermentare aerobă
şi/sau
anaerobă,
prin
descompunere microbiană a
componentei
organice
din
deşeurile supuse compostării;
3. colectare – strângerea, cu sau
fără sortare prealabilă, a
deşeurilor
în
vederea
transportării,
depozitării,
neutralizării,
valorificării/reciclării
şi
eliminării acestora;
4.
colectare
selectivă
–
colectarea separată a deşeurilor
de diferite categorii de la sursa
de producere, separat de tipuri
de materiale, în saci de plastic,
recipiente,
containere
compartimentate;
5. curăţarea zăpezii/gheţii –
operaţiunea de îndepărtare a
stratului de zăpadă sau de
gheaţă depus pe suprafaţa
carosabilă şi pietonală, în
scopul asigurării deplasării
vehiculelor şi pietonilor în
condiţii de siguranţă;
6.
curăţarea
rigolelor
–
operaţiunea de îndepărtare
manuală sau mecanizată a
depunerilor de noroi, nisip şi
praf de pe o porţiune de 0,75 m
de la bordură spre axul median
al străzii, urmată de măturare
şi/sau stropire;
7. depozit – amplasamentul

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.
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pentru eliminarea finală a
deşeurilor, prin depozitare pe
sol sau în subteran;
8. deratizare – activitatea de
stârpire
a
şoarecilor
şi
şobolanilor prin otrăvire cu
substanţe chimice sau prin
culturi microbiene;
9. deşeu – orice substanţă sau
obiect din categoriile stabilite
de legislaţia specifică privind
regimul deşeurilor, de care
deţinătorul se debarasează, are
intenţia sau obligaţia de a se
debarasa;
10. deşeu asimilabil cu deşeul
menajer – deşeul provenit din
industrie, din comerţ, din
sectorul
public
sau
administrativ, care prezintă în
compoziţie
şi
proprietăţi
similare cu deşeul menajer şi
care este colectat, transportat,
prelucrat şi depozitat împreună
cu acesta;
11. deşeu biodegradabil – deşeul
care
suferă
descompuneri
anaerobe sau aerobe;
12. deşeu cu regim special –
deşeul a cărui manipulare,
colectare,
transport
şi
depozitare se supun unui regim
reglementat
prin
acte
normative în vederea evitării
efectelor
negative
asupra
sănătăţii oamenilor, bunurilor
şi
asupra
mediului

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.
Se elimină.
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înconjurător;
13. deşeu din construcţii şi
demolări – deşeul rezultat în
urma demolării sau construirii
clădirilor, şoselelor şi altor
structuri
de
obiective
industriale ori civile, care nu
este încadrat ca deşeu periculos,
conform prevederilor legale în
vigoare;
14. deşeuri de ambalaje – orice
ambalaj sau materiale de
ambalare care satisfac cerinţele
definiţiei de deşeu;
15. deşeu menajer – deşeul
provenit din activităţi casnice şi
care face parte din categoriile
15.01 şi 20 prevăzute în anexa
nr.2 la Hotărârea Guvernului
nr.856/2002 privind evidenţa
gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase, cu completările
ulterioare;
16. deşeu municipal – deşeul
menajer şi alt tip de deşeu care,
prin natură sau compoziţie, este
similar cu deşeul menajer şi
care este generat pe raza
localităţii;
17. deşeuri periculoase –
deşeurile încadrate generic,
conform legislaţiei specifice
privind regimul deşeurilor, în
aceste tipuri sau categorii de
deşeuri, şi care au cel puţin un

Se elimină.

Devalizarea
containerelor
Se elimină.
operatorilor
de
salubritate reprezintă in
fapt o infracţiune si ar fi
contraproductiv sa fie
2. deşeu menajer – deşeuri provenite din considerata de lege doar
ca si contravenţie care
gospodării/locuinţe;
se
sancţionează
cu
amendă.

3. deşeu municipal – deşeuri menajere şi
similare;

4. deşeuri similare – deşeuri care din punctul
de vedere al naturii şi al compoziţiei sunt
comparabile cu deşeurile menajere, exclusiv
deşeurile din producţie, din agricultură şi din
activităţi forestiere;
9

Autoritatea
locala
stabileşte modalitatea in
care
atribuie
componentele
sistemului
de
salubrizare
operarea
staţiilor de transfer fiind
una dintre componente
prin propunerea de
modificare a art.2 alin.
(3).

constituent sau o proprietate
care face ca acestea să fie
periculoase;
18. deşeu reciclabil – deşeul care
poate constitui materie primă
într-un proces de producţie
pentru obţinerea produsului
iniţial sau pentru alte scopuri;
19. deşeuri de echipamente
electrice
şi
electronice
–
echipamentele
electrice
şi
electronice
care
constituie
deşeuri conform prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.78/2000 privind
regimul
deşeurilor,
cu
modificările şi completările
ulterioare,
inclusiv
toate
componentele, subansamblurile
şi produsele consumabile, parte
integrantă a echipamentului în
momentul în care acestea devin
deşeuri;
20. deşeuri de origine animală –
subprodusele
de
origine
animală ce nu sunt destinate
consumului uman, cadavre
întregi sau porţiuni de cadavre
provenite de la animale;
21.
deşeuri
solide
–
componentele rezultate din
activităţile
menajere
sau
industriale, care nu mai au
valoare de întrebuinţare sau nu
mai fac folosinţă utilizatorului
şi care sunt precolectate de
către acesta pentru a fi predate

Raportorii
Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.

10

operatorului de salubrizare;
22. deşeuri stradale – deşeurile
specifice căilor de circulaţie
publică,
provenite
din
activitatea
cotidiană
a
populaţiei, de la spaţiile verzi,
de la animale, din depunerea de
substanţe solide provenite din
atmosferă;
23. deşeuri voluminoase –
deşeurile solide de diferite
provenienţe
care,
datorită
dimensiunilor lor, nu pot fi
preluate cu sistemele obişnuite
de colectare, ci necesită o
tratare diferenţiată faţă de
acestea, din punct de vedere al
preluării şi transportului;
24. deţinător – producătorul de
deşeuri ori persoana fizică sau
juridică ce are deşeuri în
posesie;
25. dezinfecţie – activitatea de
distrugere
a
germenilor
patogeni cu substanţe specifice,
în scopul eliminării surselor de
contaminare;
26. dezinsecţie – activitatea de
combatere a insectelor în
stadiul de larvă sau adult cu
substanţe chimice specifice;
27. ecarisare – activitatea de
colectare a deşeurilor de origine
animală/subproduse de origine
animală ce nu sunt destinate
consumului uman, în scopul
procesării
sau

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.
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incinerării/coincinerării
acestora, incluzând activităţile
de transport, depozitare şi
manipulare a acestora, după
caz;
28. gestionare – colectarea,
transportul, valorificarea şi
eliminarea deşeurilor, inclusiv
supravegherea acestor operaţii
şi
îngrijirea
zonelor
de
depozitare după închiderea
acestora;
29. gură de scurgere –
componenta
tehnică
constructivă a sistemului de
canalizare prin care se asigură
evacuarea apelor meteorice;
30. incinerare – operaţia de
tratare termică a deşeurilor, cu
sau fără recuperare de căldură,
realizată în instalaţii care
respectă legislaţia în vigoare
privind incinerarea deşeurilor;
31. instalaţie de incinerare –
orice instalaţie tehnică fixă sau
mobilă şi echipamentul destinat
tratamentului
termic
al
deşeurilor,
cu
sau
fără
recuperarea căldurii de ardere
rezultate;
32. indicatori de performanţă –
parametri ai serviciului de
salubrizare
realizaţi
de
operatorul de servicii, pentru
care se stabilesc niveluri
minime de calitate, urmăriţi la
nivelul operatorului titular al

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.
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licenţei;
33. licenţă – actul tehnic şi
juridic emis de A.N.R.S.C., prin
care se recunoaşte calitatea de
operator al serviciului, precum
şi capacitatea şi dreptul de a
presta una sau mai multe
activităţi din sfera acestuia;
34. măturat – activitatea de
salubrizare a localităţilor care,
prin aplicarea unor procedee
manuale
sau
mecanice,
realizează
un
grad
bine
determinat de curăţare a
suprafeţelor de circulaţie, de
odihnă sau de agrement ale
aşezărilor urbane ori rurale;
35. neutralizarea deşeurilor de
origine animală – activitatea
prin care se modifică caracterul
periculos al deşeurilor de
origine animală prin procesare,
incinerare/coincinerare,
transformarea lor în produse
stabile biologic, nepericuloase
pentru mediul înconjurător,
animale sau om, respectiv
activitatea de îngropare a
acestora;
36. precolectare – activitatea
utilizatorului de strângere şi
depozitare
temporară
a
deşeurilor municipale sau a
deşeurilor solide asimilabile cu
deşeurile municipale la sursa de
producere
în
recipiente,
containere
ori
puncte

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.
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gospodăreşti, amplasate în
spaţii special amenajate;
37. preselectare – activitatea
utilizatorului de sortare şi
selectare prealabilă a deşeurilor
la sursa de producere a
acestora, pe categorii de
materiale;
38. producător – orice persoană
fizică sau juridică din a cărei
activitate rezultă deşeuri şi/sau
care efectuează operaţiuni de
pretratare, de amestecare sau
alte operaţiuni care generează
schimbarea naturii ori a
compoziţiei acestor deşeuri;
39. reciclare – operaţiunea de
prelucrare a unui deşeu în
vederea refolosirii;
40. reţetă – ansamblul de
specificaţii:
sortimente,
cantităţi,
concentraţii
ale
soluţiilor
care
descriu
materialele utilizate pentru o
anumită
operaţiune
–
deratizare,
dezinfecţie
sau
dezinsecţie şi un anumit tip de
obiectiv;
41. salubrizare – totalitatea
operaţiunilor şi activităţilor
necesare pentru păstrarea unui
aspect salubru al localităţilor;
42. sistem public de salubrizare –
ansamblul
instalaţiilor
tehnologice,
echipamentelor
funcţionale
şi
dotărilor
specifice,
construcţiilor
şi

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.
Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.
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terenurilor aferente prin care se
realizează
serviciul
de
salubrizare;
43. sortare – activitatea de
separare pe sortimente şi
depozitare
temporară
a
deşeurilor
reciclabile,
în
vederea
transportării
şi
valorificării lor la operatorii
economici specializaţi;
44.
spălarea
străzilor
–
activitatea de salubrizare care
se execută mecanizat, cu
instalaţii speciale, folosindu-se
apa, cu sau fără soluţii speciale,
în
vederea
îndepărtării
deşeurilor şi a prafului de pe
străzi şi trotuare;
45. staţie de transfer – spaţiul
special
amenajat
pentru
depozitarea
temporară
a
deşeurilor colectate din aceeaşi
localitate sau din localităţi
distincte,
în
vederea
transportării centralizate a
acestora la o staţie de
sortare/tratare sau la un
depozit de deşeuri;
46.
stropitul
străzilor
–
activitatea de salubrizare, care
constă în dispersarea apei pe
suprafeţele
de
circulaţie,
indiferent
de
natura
îmbrăcămintei acestora, spaţii
de odihnă şi de agrement,
manual sau mecanizat, cu
ajutorul
unor
instalaţii

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.

Se elimină.
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specializate, în scopul creării
unui microclimat favorabil
îmbunătăţirii sării igienice a
localităţilor şi evitării formării
prafului;
47.
tratare
–
totalitatea Se elimină.
proceselor
fizice,
chimice,
biologice,
care
schimbă
caracteristicile deşeurilor, în
scopul reducerii volumului şi
caracterului
periculos
al
acestora,
facilitând
manipularea sau valorificarea
lor;
48. tobogan – jgheabul sau Se elimină.
tubulatura folosită la transport
gravitaţional prin alunecarea
deşeurilor;
49. utilizator – persoana fizică
sau juridică ce beneficiază,
direct ori indirect, individual
sau colectiv, de serviciul de
salubrizare a localităţilor, în
condiţiile legii.”
(32) Autorităţile administraţiei publice locale
au obligaţia să implementeze un sistem de
colectare separată pe minimum 4 fracţii
respectiv hârtie, mase plastice, metale şi sticlă.

Reformulare pentru a
respecta
obligaţiile
impuse statelor membre
prin
Directiva
2008/98/EC şi a oferi, în
acelaşi timp, alternative
în cazurile în care în
Raportorii
mod obiectiv colectarea
separată pe 4 fracţii la
(33) În situaţia în care nu este posibil, din sursă nu ar fi opţiunea
punct de vedere tehnic, economic, al protecţiei cea mai potrivita.

mediului, al sănătăţii populaţiei şi al
respectării standardelor de calitate necesare
pentru
sectoarele
de
reciclare
corespunzătoare, precum şi implementarea
16

unui sistem de colectare separată pe minimum
4 fracţii, autorităţile administraţiei publice
locale au obligaţia să implementeze un sistem
de colectare separată a deşeurilor municipale
pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat şi de
sortare prin care să obţină cel puţin cele patru
fracţii prevăzute la alin. (32).
Raportorii
(34) Biodeşeurile colectate separat din
deşeurile municipale şi deşeurile similare, de la
deţinătorii de deşeuri şi/sau de la staţiile de
transfer şi de sortare, se transportă către
staţiile de producere a compostului ori către
alte instalaţii de procesare şi tratare adecvată
dacă valorificarea biodeşeurilor se face fără
riscuri pentru sănătatea populaţiei şi mediului
sau se transportă în vederea eliminării la
depozitele de deşeuri.
Raportorii
(35) La nivelul unităţilor administrativteritoriale, transportul deşeurilor municipale
şi deşeurilor similare colectate separat, de la
deţinătorii de deşeuri, se efectuează numai de
către operatori licenţiaţi care au contracte de
delegare a gestiunii încheiate cu autorităţile
administraţiei publice locale respective sau, în
cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în
administrare a acestei activităţi.
Raportorii
(36) Unităţile administrativ - teritoriale au
calitatea de deţinător legal al deşeurilor
municipale şi deşeurilor similare, depozitate în
recipientele amplasate în aria lor teritorială.
17

(37) Preluarea deşeurilor din recipientele
şi/sau containerele amplasate în punctele de
colectare de către alte persoane decât
operatorii licenţiaţi pentru prestarea activităţii
în aria de delegare respectivă constituie
infracţiune de furt şi se sancţionează potrivit
legii.
Raportorii
(38) Operatorii licenţiaţi de către A.N.R.S.C.
pentru prestarea activităţii de colectare
separată şi transport separat al deşeurilor au
obligaţia să ţină evidenţa şi să raporteze lunar
autorităţilor administraţiei publice locale şi
A.N.R.S.C. cantităţile predate operatorilor
economici care desfăşoară activităţi de tratare
a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu.”
Raportorii

(4)
Activitatea
de
valorificare a deşeurilor se
autorizează şi se desfăşoară
în conformitate cu legislaţia
în vigoare.
5.

Art. 4

6. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va
4. La articolul 2, alin. (4) se avea următorul cuprins:
abrogă.
”(4) Proiectele finanţate din fonduri europene
nerambursabile
se
implementează
în
conformitate cu prevederile contractului de
finanţare.”
Raportorii

5. La articolul 4 alineatul (2),
literele a) şi f) vor avea
(2) ..............................
următorul cuprins:
a) puncte teritoriale de „a) puncte teritoriale stradale
colectare şi preselectare a pentru
preselectarea,
deşeurilor;
precolectarea
şi
depozitarea
b) grupuri de salubritate;
temporară a deşeurilor;
...................................

7. La articolul 4 alineatul (2) , literele a), b), d)
- g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) puncte de colectare separată a deşeurilor;

b) staţii de producere compost;
………………………………………….
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d) construcţii şi instalaţii
destinate
sortării,
neutralizării, valorificării şi
depozitării deşeurilor;
e) baze de întreţinere a
autovehiculelor de salubritate;

d) staţii de sortare;

e) baze de garare şi întreţinere ale
autovehiculelor
specifice
serviciului
de
salubrizare;
f) centre teritoriale de f) centre teritoriale de colectare f) depozite de deşeuri;
colectare şi reciclare a selectivă şi de sortare a
materialelor
reciclabile,
în
materialelor;
vederea valorificării lor;”
g) incineratoare;”
g) puncte teritoriale privind
activitatea de dezinfecţie,
8. La articolul 4 alineatul (2), după litera g) se Pentru corelare cu
dezinsecţie şi deratizare.
introduce o nouă literă, litera h) cu următorul denumirile tehnice de
specialitate
ale
cuprins:
echipamentelor
şi
instalaţilor
din
”h) staţii de tratare mecano-biologice.”
domeniul gestionării
Raportorii
deşeurilor.
6. La articolul 4, după alineatul Se elimină pct.6.
(2) se introduce un nou alineat,
alin.(21), cu următorul cuprins: Raportorii
„(21) Punctele teritoriale stradale
pentru
preselectarea,
precolectarea
şi
depozitarea
temporară a deşeurilor sunt
formate din baterii de containere
stradale şi trebuie să respecte
următoarele criterii:
a) criterii de proximitate –
punctele teritoriale se amplasează
astfel încât să fie uşor accesibile
utilizatorilor;
b) criterii demografice – numărul
de baterii de containere stradale
se calculează în funcţie de
19

capacitatea acestora, de frecvenţa
golirilor
şi
de
numărul
utilizatorilor arondaţi;
c) criteriul continuităţii –
numărul de goliri săptămânale ale
bateriilor de containere se
stabileşte de autorităţile executive
ale
unităţilor
administrativteritoriale împreună cu operatorii,
astfel încât să se asigure o rată de
colectare de minimum 50% şi să
nu afecteze sănătatea cetăţenilor
şi să nu genereze probleme de 9. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va
mediu;”
avea următorul cuprins:
„(3) Activităţile specifice serviciului de
salubrizare se gestionează şi se exploatează prin
intermediul unor structuri specializate, denumite
în continuare operatori, licenţiate în condiţiile
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, republicată, cu excepţia operatorilor
care desfăşoară activităţile prevăzute la art.2 alin.
_________
(3) lit. b) – e), h) şi j) care sunt reglementate prin
legi speciale şi/sau care se desfăşoară
ocazional”.
Raportorii

(3) Activităţile specifice
serviciului de salubrizare se
gestionează şi se exploatează
prin intermediul unor structuri
specializate, denumite în
continuare
operatori,
licenţiate în condiţiile Legii
serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006,
cu excepţia operatorilor care
desfăşoară
activităţile
prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. 7. La articolul 4, după alineatul
h)-j), care sunt reglementate (3) se introduce un nou alineat,
prin legi speciale.
alin.(31), cu următorul cuprins:
„(31) Activitatea de valorificare şi
reciclare
a
deşeurilor
se
autorizează şi se desfăşoară în
conformitate
cu
legislaţia
specifică în vigoare.”

10. La articolul 4, după alineatul (3) se
introduc două noi alineate, alin. (31) şi alin.
(32), cu următorul cuprins:
„ (31) Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3)
lit. b) şi h) cu grad redus de repetabilitate şi
care se desfăşoară ocazional se prestează de Pentru corelarea textului
către operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea cu amendamentul la art.
activităţii de colectare şi transport a deşeurilor 2 alin (3)
şi
se
efectuează
la
solicitarea
producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în
baza tarifelor aprobate de către autoritatea
20

deliberativă a administraţiei publice locale sau
de
către
asociaţia
de
dezvoltare
intercomunitară, după caz.
(32) Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea
activităţii de colectare separată şi transport
separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor
periculoase cu regim special, au obligaţia să
colecteze deşeurile abandonate şi în cazul în
care producătorul/deţinătorul de deşeuri este
necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi
refacerea mediului, precum şi cele de
transport, valorificare, recuperare/reciclare,
eliminare sunt suportate de către autoritatea
administraţiei
publice
locale.
După
identificarea producătorului/deţinătorului de
deşeuri, acesta este obligat să suporte atât
cheltuielile
efectuate
de
autoritatea
administraţiei publice locale cât şi sancţiunile
contravenţionale.”
Raportorii
8. La articolul 4, după alineatul
(4) se introduce un nou alineat,
alin.(5), cu următorul cuprins:
„(5) Se interzice operatorilor
depozitarea
deşeurilor
municipale valorificabile sau a
celor reciclabile, cu excepţia
deşeurilor rezultate în urma
operaţiilor de colectare selectivă
la sursă, din procesele de
sortare, sau a celor care nu mai
pot fi valorificate.”

11. La articolul 4, după alineatul (4) se
introduce un nou alineat, alin.(5), cu
următorul cuprins:
„(5) Se interzice operatorilor licenţiaţi
încredinţarea la depozitare a fracţiei
valorificabile colectate separat la sursă.”
Raportorii
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Operatorii
care
administrează depozitele
pot refuza/bloca, în mod
abuziv, primirea deşeurilor
la depozit. Alineatul este
reformulat pentru a nu se
înţelege că interdicţia se
refera
la
operatorii
depozitelor de deşeuri care
pot refuza depozitarea
anumitor deşeuri Este
important ca operatorul să
respecte
efortul
de
colectare separata şi ca
deşeurile sa nu ajungă sa
fie eliminate

6.
5
(1) Autorităţile
deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale
elaborează
şi
aprobă
strategiile locale cu privire la
dezvoltarea şi funcţionarea pe
termen mediu şi lung a
serviciului de salubrizare,
ţinând seama de prevederile
legislaţiei în vigoare, de
documentaţiile de urbanism,
amenajarea teritoriului şi
protecţia mediului, precum şi
de programele de dezvoltare
economico-socială a unităţilor
administrativ-teritoriale.
Art.

(2) Strategiile adoptate la
nivelul
unităţilor
administrativ-teritoriale şi al
sectoarelor
municipiului
Bucureşti vor urmări, în
principal,
următoarele
obiective:

9. La articolul 5, alineatul (1) 12. La articolul 5, alineatul (1) şi partea
va avea următorul cuprins:
introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„Art.
5
(1)
Autorităţile „Art. 5 (1) Autorităţile administraţiei publice
deliberative
ale
unităţilor locale elaborează, aprobă şi controlează aplicarea
administrativ-teritoriale/
strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi
sectoarelor
municipiului funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului
Bucureşti elaborează şi aprobă de salubrizare, ţinând seama de prevederile
strategiile locale cu privire la legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de
dezvoltarea şi funcţionarea pe urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia
termen mediu şi lung a serviciului mediului, precum şi de programele de dezvoltare
de salubrizare, ţinând seama de economico-socială a unităţilor administrativprevederile legislaţiei în vigoare, teritoriale.
de documentaţiile de urbanism, Raportorii
amenajarea teritoriului şi protecţia
mediului,
precum
şi
de
programele
de
dezvoltare
economico-socială a unităţilor
administrativ-teritoriale.”

10.La articolul 5 alineatul (2),
după litera l) se introduce o
nouă literă, lit.m), cu următorul
cuprins:
„m) respectarea cerinţelor din
planurile judeţene de gestionare a
deşeurilor.”

(2) Strategiile adoptate la nivelul unităţilor Aşa cum prevede art.
administrativ-teritoriale vor urmări, în principal, 59 alin (1) lit.c) din
Legea 211/2011 si art.
următoarele obiective: ”
8 alin (3) lit.a) din
13. La articolul 5 alineatul (2), după litera l) se Legea 51/2006
introduce o nouă literă, lit.m), cu următorul
cuprins:
„m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor
prevăzute în planurile de gestionare a deşeurilor
la nivel naţional, judeţean, inclusiv al
municipiului Bucureşti.”
Raportorii
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7.

(1) Autorităţile
deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale
au
competenţe exclusive în ceea
ce
priveşte
înfiinţarea,
organizarea, gestionarea şi
coordonarea serviciului de
salubrizare a localităţilor,
având următoarele atribuţii în
domeniu:
Art.

6

………………………………
j)
adoptarea
măsurilor
organizatorice
necesare
pentru generalizarea colectării
selective a deşeurilor, în
vederea valorificării, tratării şi
depozitării
controlate
a
acestora;

11. La articolul 6 alineatul (1),
partea introductivă şi litera j)
vor avea următorul cuprins:
„Art.
6
(1)
Autorităţile
deliberative
ale
unităţilor
administrativ-teritoriale/
sectoarelor
municipiului
Bucureşti
au
competenţe
exclusive în ceea ce priveşte
înfiinţarea,
organizarea,
gestionarea
şi
coordonarea
serviciului de salubrizare a
localităţilor, având următoarele
atribuţii în domeniu:

14. La articolul 6 alineatul (1),
partea
introductivă şi literele j) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
”Art. 6. - (1) Autorităţile deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale/ sectoarelor
municipiului Bucureşti au competenţe exclusive
în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea,
gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului
de salubrizare a localităţilor, având următoarele
atribuţii în domeniu:
Raportorii

j)
adoptarea
măsurilor
organizatorice necesare pentru
generalizarea
preselectării,
precolectării
şi
colectării
selective la/de la sursă a
deşeurilor,
în
vederea
valorificării, reciclării, tratării
şi depozitării controlate a
acestora, precum şi a unor
criterii de eficienţă şi indicatori
de performanţă a sistemului de
colectare selectivă;”

j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare
pentru implementarea sistemului de colectare
separată a deşeurilor în vederea transportării
acestora către instalaţiile de tratare ; ”

15. La articolul 6, alineatul (1), după litera o)
se introduc două noi litere, literele p) şi q), cu
următorul cuprins:
”p) plata serviciilor de salubrizare prestate de
operatori în condiţiile prevăzute la lit.k);
Deputat Mironescu Răzvan Horia – PNL
q) asocierea sau cooperarea cu persoanele
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Pentru
a
preciza
regimul juridic al
deşeurilor si a permite
instituirea interdicţiei
de achiziţie de la
populaţie
fără
încălcarea dreptului la
proprietate.

Reformulare pentru
acurateţe; un deşeu ori
este valorificat ori este
eliminat nu poate fi
supus ambelor forme

juridice care preiau obligaţiile operatorilor
economici responsabili pentru realizarea
obiectivelor privind gestiunea deşeurilor de
ambalaje, deşeurilor de echipamente electrice
şi electronice, bateriilor şi acumulatorilor uzaţi
din deşeurile municipale, în condiţiile
prevăzute de lege.”
Raportorii
8.

Art. 8

_________

9.

16. La articolul 8 alineatul (1), după litera e) se
introduc trei litere noi, lit. f), g) şi h), cu
următorul cuprins:
”f) să acorde operatorului dreptul exclusiv de
a presta activitatea prin hotărârea de dare în
administrare/hotărârea
de
atribuire
a
contractului de delegare a gestiunii, fără a
_________
aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii şi
acumulatori;
g) să aprobe anual tarifele serviciului de
salubrizare ajustate conform dispoziţiilor
legale;
h) să implementeze sistemul de colectare
separată a deşeurilor.”
Raportorii
12. La articolul 9, partea 17. La articolul 9, partea introductivă şi litera
introductivă şi litera b) vor avea b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
următorul cuprins:
„Art.
9
(1)
Ministerul „Art. 9- (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei şi Internelor are Administraţiei
Publice
are
următoarele
următoarele responsabilităţi cu responsabilităţi cu privire la gestionarea
privire la gestionarea deşeurilor:
deşeurilor:

În acest mod se vor proteja
atât operatorii câştigători
ai licitaţiei şi investiţiile
angajate de aceştia prin
ofertă,
de
pierderile
provocate
de
firmele
pirate/neautorizate, cât şi
autoritatea locală care are
obligaţii şi responsabilităţi
legale privind deşeurile,
referitor la îndeplinirea
unor
parametrii
de
performanţă cât şi cu
privire la monitorizarea
îndeplinirii lor.

(1)
Ministerul
Internelor
şi
Reformei
Imposibilitatea multor
Administrative
are
administraţii publice
următoarele responsabilităţi
locale de a se organiza
cu privire la gestionarea
conform legii de
deşeurilor:
modificare
şi
……………………………… …………………………………. ………………………………………………….
completare a Legii
b)
sprijină
autorităţile b)
sprijină
autorităţile b) sprijină metodologic şi/sau financiar, în nr.101/2006 privind
administraţiei publice locale administraţiei publice locale condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice serviciile
de
în crearea unui sistem pentru
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Art.

9

reciclarea materialelor
deşeurilor recuperabile;

şi pentru crearea unui sistem de
preselectare,
precolectare
şi
colectare selectivă la/de la sursă
deşeurilor, în vederea recuperării
şi valorificării acestora;”

locale pentru crearea sistemelor de colectare
separată a deşeurilor de la deţinătorii de
deşeuri, în vederea eliminării şi valorificării
acestora;”

salubrizare
localităţilor,
motive
de
financiar.

a
din
ordin

Raportorii
10.

11.

13. După titlul Capitolului III se Se elimină pct.13.
introduce Secţiunea 1, cu titlul Raportorii
Gestiunea
serviciului
de
salubrizare, care va cuprinde
art.11-15.
Art. 11

(2) Alegerea modalităţii de
gestiune a serviciului de
salubrizare se face prin
hotărâri
ale
autorităţilor
deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale sau
ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară, după caz,
în conformitate cu strategiile
şi programele de salubrizare
adoptate la nivelul fiecărei
localităţi/sectoarelor
municipiului
Bucureşti,
precum şi în conformitate cu
prevederile Legii nr. 51/2006,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.

14. La articolul 11, alineatele (2)
şi (3) vor avea următorul
cuprins:
„(2) Alegerea modalităţii de
gestiune
a
serviciului
de
salubrizare se face prin hotărâri
ale autorităţilor deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale/
sectoarelor
municipiului
Bucureşti sau ale asociaţiilor de
dezvoltare
intercomunitară,
după caz, în conformitate cu
strategiile şi programele de
salubrizare adoptate la nivelul
fiecărei
localităţi/sectoarelor
municipiului Bucureşti, precum
şi în conformitate cu prevederile
Legii serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006, cu
modificările şi completările
ulterioare.

Nu
este
necesară
introducerea unei noi
secţiuni, Secţiunea 1,
întrucât
se
elimină
următoarea
secţiune,
Secţiunea 2.

Legii
18. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi Contravine
51/2006,
întrucât
va avea următorul cuprins:
de
asociaţiile
„(2) Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului dezvoltare
de salubrizare se face prin hotărâri ale intercomunitară
au
autorităţilor
deliberative
ale
unităţilor dreptul să organizeze
administrativ-teritoriale, în conformitate cu gestiune
serviciului
strategiile şi programele de salubrizare adoptate la numai în modalitatea
nivelul fiecărei localităţi, precum şi în gestiunii delegate, fiin
conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, exclusă
gestiunea
directă, dar şi Legii
republicată.”
nr. 211/2011, întrucât
Raportorii
strategia serviciului
public de salubrizare
se adoptă la nivelul
municipiului
Bucureşti şi nu la
nivelul
sectoarelor
municipiului
Bucureşti.

(3) Indiferent de modalitatea
de
gestiune
adoptată, (3) Indiferent de modalitatea de (3) Se elimină.
activităţile
specifice gestiune adoptată, activităţile
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serviciului de salubrizare se
organizează şi se desfăşoară
pe baza unui regulament al
serviciului şi a unui caiet de
sarcini, aprobate prin hotărâri
ale autorităţilor deliberative
ale unităţilor administrativteritoriale sau ale asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară,
după caz, întocmite în
conformitate cu regulamentulcadru al serviciului de
salubrizare şi caietul de
sarcini-cadru, elaborate şi
aprobate de A.N.R.S.C, prin
ordin al preşedintelui acesteia.
12.

12 (1) Raporturile
juridice
dintre
unităţile
administrativ-teritoriale sau
dintre
asociaţiile
de
dezvoltare intercomunitară şi
operatorii
serviciului
de
salubrizare, după caz, sunt
reglementate prin:
a)hotărârea
de dare în
administrare a serviciului de
salubrizare, în cazul gestiunii
directe;
b) contractul de delegare a
gestiunii, în cazul gestiunii
delegate.
Art.

specifice
serviciului
de
salubrizare se organizează şi se
desfăşoară
pe
baza
unui
regulament al serviciului şi a unui
caiet de sarcini, aprobate prin
hotărâri
ale
autorităţilor
deliberative
ale
unităţilor
administrativteritoriale/sectoarelor
municipiului Bucureşti sau ale
asociaţiei
de
dezvoltare
intercomunitară,
după
caz,
întocmite în conformitate cu
regulamentul-cadru al serviciului
de salubrizare şi caietul de
sarcini-cadru,
elaborate
şi
aprobate de A.N.R.S.C, prin ordin
al preşedintelui acesteia.”
15. La articolul 12 alineatul (1),
partea introductivă va avea
următorul cuprins:
„Art. 12 (1) Raporturile juridice
dintre autorităţilor deliberative ale
unităţilor
administrativteritoriale/sectoarelor
municipiului Bucureşti sau dintre
asociaţiile
de
dezvoltare
intercomunitară şi operatorii
serviciului de salubrizare, după
caz, sunt reglementate prin:”

Raportorii

19. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 12 (1) Raporturile juridice dintre autorităţile

deliberative
ale
unităţilor
administrativteritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti sau
dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi
operatorii serviciului de salubrizare, după caz,
sunt reglementate prin:”
a) hotărâri privind darea în administrare a
serviciului,
adoptate
de
autorităţile
deliberative ale unităţilor administrativteritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti
- în cazul gestiunii directe;
b) hotărâri privind atribuirea şi încheierea
contractelor de delegare a gestiunii serviciului,
adoptate de autorităţile deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale /sectoarelor
municipiului Bucureşti ori, după caz, de
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________
(2) Contractele de delegare a
gestiunii
serviciului
de
salubrizare se atribuie numai
pe baza hotărârii privind
stabilirea procedurii de
delegare
a
gestiunii,
adoptate de autorităţile
deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale
sau, după caz, de asociaţiile
de
dezvoltare
intercomunitară.
13.

Art. 13

(3) Procedura de atribuire şi
regimul juridic al contractelor
de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare a
localităţilor sunt cele stabilite
de autorităţile deliberative ale
unităţilor
administrativteritoriale,
conform
prevederilor
Legii
nr.
51/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.
34/2006
privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de
lucrări
publice
şi
a
contractelor de concesiune de
servicii,
aprobată
cu

adunările generale ale asociaţiilor - în cazul
gestiunii delegate."
Raportorii
(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului
de salubrizare se încheie numai în baza
hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. b).
Raportorii

16. La articolul 13, alineatul (3)
va avea următorul cuprins:
„(3) Procedura de atribuire, tipul
şi regimul juridic al contractelor
de delegare a gestiunii serviciului
de salubrizare a localităţilor (de
exemplu: contract de concesiune,
contract de prestări servicii, etc.)
sunt cele stabilite de autorităţile
deliberative
ale
unităţilor
administrativteritoriale/sectoarelor
municipiului Bucureşti, conform
prevederilor Legii nr. 51/2006, cu
şi
completările
modificările
ulterioare, şi ale Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de

20. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„(3) Procedura de atribuire a contractului de
delegare a gestiunii pentru activităţile specifice
serviciului de salubrizare se stabileşte în baza
prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată.”
Raportorii
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Pentru corelare cu
dispoziţiile din Legea
nr.51/2006, delegarea
gestiunii se face în
baza procedurii de
atribuire elaborată de
ANRSC şi aprobată
prin
hotărâre
a
Guvernului.

modificări şi completări prin
Legea nr. 337/2006, cu
modificările şi completările
ulterioare.

servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.
337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.”
21. La articolul 13, după alineatul (3) se
introduce un nou alineat, alin.(4),
cu
următorul cuprins:
„(4) Atribuirea activităţii de dezinsecţie,
dezinfecţie şi deratizare se efectuează distinct
de celelalte activităţi specifice serviciului de
salubrizare.”
Raportorii

14.

Art. 14

(2) Durata unui contract de
delegare a gestiunii nu poate
fi mai mare decât durata
necesară
amortizării
investiţiilor, fără a depăşi 49
de ani. Această durată nu
poate fi prelungită decât în
următoarele condiţii:
a) pentru motive de interes
general, caz în care durata
contractului nu poate fi
prelungită cu mai mult de 2
ani;
b) în cazul în care
operatorul,
la
cererea
autorităţii
administraţiei
publice locale şi pentru
buna executare a serviciului
de salubrizare, a realizat
investiţii care nu ar putea fi
amortizate în termenul rămas
până
la
expirarea

_________

22. La articolul 14, alineatele (2) şi (3) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
concordanţă
“(2) Durata unui contract de delegare a gestiunii Pentru
nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea cu dispoziţiile Legii
acesteia luându-se în calcul durata necesară nr. 51/2006.
amortizării investiţiilor prevăzute în sarcina
operatorului/operatorului
regional
prin
contractul de delegare. Durata contractului de
delegare poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii
contractuale, ori de câte ori autoritatea
administraţiei
publice
locale
solicită
operatorului, pe baza unei fundamentări
tehnico-economice pentru buna executare a
serviciului, pentru realizarea unor investiţii
noi impuse de modificarea legislaţiei
comunitare/naţionale sau a strategiei locale în
domeniul gestionării deşeurilor, care nu ar
putea fi amortizate în termenul rămas până la
finalizarea contractului, decât printr-o
creştere excesivă a tarifelor şi/sau a taxelor.
Prelungirea se poate face cu condiţia ca durata
maximă a contractului să nu depăşească 49 de
ani.
28

Raportorii

contractului iniţial decât
printr-o creştere excesivă a
tarifelor şi taxelor.
(3) Prelungirea va fi decisă,
în condiţiile alin. (2), de
autorităţile deliberative ale
unităţilor
administrativteritoriale sau, după caz, de
asociaţia
de
dezvoltare
intercomunitară.

_________

(3) Prelungirea va fi aprobată, în condiţiile alin.
(2), de autorităţile deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale/sectoarelor
municipiului Bucureşti. Contractul de delegare
va fi prelungit, în condiţiile legii, printr-un act
adiţional încheiat între operatori şi unităţile
administrativ-teritoriale/
sectoarele
municipiului Bucureşti sau asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de salubrizare, în baza
mandatului primit.”
Raportorii
23. La articolul 14, după alineatul (3) se
introduce un nou alineat, alin. (4) cu
următorul cuprins:
”(4) Stabilirea duratei de prelungire a
contractului cu încălcarea dispoziţiilor alin. (2)
şi (3) atrage nulitatea de drept a actului
adiţional de prelungire a duratei contractului
de delegare a gestiunii.”

15.

Raportorii
17. La Capitolul III, după
articolul 15 se introduce o nouă Se elimină pct.17.
secţiune, Secţiunea a 2-a –
Preselectarea, precolectarea şi Raportorii
colectarea selectivă la/de la sursă
a deşeurilor, cu următorul
cuprins:
„Art.151. – (1) Preselectarea,
precolectarea
şi
colectarea
selectivă la/de la sursă a
deşeurilor sunt obligatorii pe raza
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Se impune o măsură
direcţionată în situaţia
încălcării dispoziţiilor
legale.

Această secţiune se va
detalia în legislaţia
subsecventă
Legea
211/2011
privind
regimul deşeurilor.

unităţilor administrativ-teritoriale,
indiferent de utilizator şi de
statutul juridic al acestuia:
persoane fizice, asociaţii de
proprietari/locatari,
operatori
economici, instituţii publice, aşa
cum acestea sunt definite în
Legea
nr.500/2002
privind
finanţele publice, cu modificările
şi completările ulterioare, precum
şi societăţile comerciale la care
statul este acţionar majoritar, care
se asimilează instituţiilor publice.
(2) Preselectarea, precolectarea şi
colectarea selectivă la/de la sursă
a deşeurilor au ca obiectiv
atingerea
ţintelor
naţionale
privind colectarea, recuperarea şi
valorificarea deşeurilor reciclabile
prin creşterea cantităţilor de
deşeuri colectate selectiv.
Art.152. – (1) Preselectarea,
precolectarea
şi
colectarea
selectivă la/de la sursă a
deşeurilor se aplică următoarelor
categorii de deşeuri:
a) deşeuri de hârtie şi carton;
b) deşeuri de sticlă şi metal;
c) deşeuri de plastic.
(2) Depozitarea temporară a
deşeurilor colectate selectiv la
sursă se face în baterii de
containere
sau
recipiente
amplasate în spaţii special
amenajate
şi
protejate
corespunzător.
Numărul
şi
capacitatea
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containerelor/recipientelor se vor
calcula în funcţie de cantitatea de
deşeuri colectate şi de frecvenţa
golirilor/numărul lunar de goliri.
(3) Preluarea separată de la sursă
a deşeurilor depozitate temporar
se va face la intervale de timp de
maximum
7
zile.
Periodicitatea/frecvenţa preluării
deşeurilor colectate selectiv va fi
precizată în contractul de prestare
a
serviciului
încheiat
de
operatorul de salubritate cu
fiecare utilizator în parte.
Art.153.
–
Sistemul
de
preselectare,
precolectare
şi
colectare selectivă la/de la sursă a
deşeurilor trebuie să respecte
următoarele condiţii:
a)
containerele/recipientele
folosite pentru preselectarea şi
precolectarea la sursă a deşeurilor
şi depozitarea temporară a
acestora se colorează în funcţie de
categoria de deşeuri colectate şi
se inscripţionează corespunzător
denumirii
acestora:
albastru
pentru deşeuri de hârtie şi carton,
galben pentru deşeuri de sticlă şi
metal şi roşu pentru plastic;
b)
marcarea
containerelor/recipientelor
în
culorile prevăzute se poate face
prin vopsire, prin aplicare de folie
adezivă sau prin alt procedeu
similar, pe minimum 20% din
suprafaţa totală vizibilă;
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c) inscripţionarea şi aplicarea
marcajului colorat trebuie să fie
durabile şi vizibile, astfel încât să
se asigure identificarea destinaţiei
containerelor/recipientelor;
d) containerele/recipientele se
amplasează în locuri uşor
accesibile, marcate, protejate şi
indicate corespunzător.
Art.154. – (1) Sistemul de
preselectare,
precolectare
şi
colectare selectivă la/de la sursă
presupune:
a) organizarea, operaţionalizarea
şi gestionarea sistemului de
preselectare,
precolectare
şi
colectare selectivă la/de la sursă
la nivelul utilizatorilor şi al
operatorilor;
b) încheierea unui contract de
prestări servicii cu operatorul de
salubritate
licenţiat
pentru
predarea/preluarea
deşeurilor
preselectate
şi
precolectate
selectiv la sursă, transportul
separat al acestora şi asigurarea
reciclării, tratării, neutralizării,
depozitării
şi/sau
eliminării
corespunzătoare a acestora.
(2) Organizarea, operaţionalizarea
şi gestionarea sistemului de
preselectare şi precolectare la
sursă a deşeurilor provenite din
propriile activităţi se finanţează
din
fonduri
proprii
ale
utilizatorilor.
(3) Responsabilitatea organizării,
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implementării
şi
gestionării
sistemului de preselectare şi
precolectare la sursă a deşeurilor
revine utilizatorilor.
Art.155.
–
(1)
Utilizatorii
1
prevăzuţi la art.15 alin.(1), cu
excepţia persoanelor fizice, au
obligaţia să elaboreze un plan de
măsuri privind implementarea
sistemului de preselectare şi
precolectare a propriilor deşeuri,
în termen de 60 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Planul de măsuri privind
preselectarea şi precolectarea la
sursă a deşeurilor, prevăzut la
alin.(1), va conţine, în mod
obligatoriu,
următoarele
informaţii:
a) numele şi datele de contact ale
responsabilului cu gestionarea
sistemului de preselectare şi
precolectare a deşeurilor la
nivelul utilizatorului;
b) descrierea sistemului de
preselectare şi precolectare a
deşeurilor: scop, tipuri de
containere, tipuri de deşeuri,
planşe cu precizarea amplasării
bateriilor de containere/recipiente
şi a căilor de acces;
c) graficul de colectare/preluare
selectivă a deşeurilor de către
operator;
d) obligaţiile angajaţilor şi
măsurile aplicabile în cazul
nerespectării îndatoririlor;
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e) modalitatea de depozitare
temporară a deşeurilor colectate;
f) programul de instruire a
angajaţilor privind preselectarea,
precolectarea
şi
colectarea
selectivă la/de la sursă a
deşeurilor;
g) programul de raportare a
rezultatelor;
h) programul de informare a
vizitatorilor instituţiei publice;
i) detaliile contractului de
predare/preluare a deşeurilor.
Art.156. – (1) În cazul
utilizatorilor cu statut de instituţii
publice sau asimilaţi acestora,
organizarea, operaţionalizarea şi
gestionarea
sistemului
de
preselectare,
precolectare
şi
colectare selectivă la/de la sursă
se poate realiza fie prin mijloace
proprii, fie prin concesionarea
acestei activităţi către terţi,
respectiv societăţi comerciale
şi/sau
organizaţii
nonguvernamentale nonprofit, în
condiţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.34/2006.
(2) În cazul utilizatorilor cu statut
de instituţii publice sau asimilaţi
acestora
care
decid
să
concesioneze
activitatea
de
preselectare,
precolectare
şi
colectare selectivă la/de la sursă a
deşeurilor,
responsabilitatea
gestionării
sistemului
de
preselectare,
precolectare
şi
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colectare selectivă la/de la sursă a
deşeurilor
şi
obligativitatea
elaborării
şi
implementării
planului de măsuri prevăzut la
art.155 revine concesionarului.
(3) În cazul utilizatorilor cu statut
de instituţii publice sau asimilaţi
acestora care decid să organizeze
şi să gestioneze sistemul de
preselectare,
precolectare
şi
colectare selectivă la/de la sursă a
deşeurilor prin compartimente
funcţionale
proprii,
responsabilitatea
gestionării
sistemului
de
preselectare,
precolectare şi colectare selectivă
la/de la sursă a deşeurilor şi
obligativitatea
elaborării
şi
implementării planului de măsuri
prevăzut
la
art.155
revin
departamentului administrativ.
Art.157. – (1) Utilizatorii cu statut
de instituţii publice sau asimilaţi
acestora care au optat pentru
concesionarea
activităţii
de
preselectare,
precolectare
şi
colectare selectivă la/de la sursă a
deşeurilor sunt obligaţi să pună la
dispoziţia concesionarului spaţii
de depozitare temporară a
deşeurilor în incinta instituţiei,
special amenajate.
(2) În aceste spaţii de depozitare
temporară vor fi instalate
containere de colectare selectivă a
deşeurilor de mare capacitate.
Numărul
şi
capacitatea
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containerelor se vor calcula în
funcţie de cantitatea de deşeuri
colectate şi de numărul lunar de
goliri.
(3) Preluarea deşeurilor colectate
selectiv se va face la intervale de
timp de maximum 15 zile.
Periodicitatea/frecvenţa preluării
deşeurilor va fi stabilită în
contractul încheiat de instituţia
publică cu operatorul economic
abilitat.
Art.158.
–
(1)
Utilizatorii
persoane juridice sunt obligaţi să
implementeze un program de
informare şi instruire a propriilor
membri sau, după caz, angajaţi cu
privire la sistemul de preselectare,
precolectare şi colectare selectivă
la/de la sursă a deşeurilor.
(2) În cazul utilizatorilor cu statut
de instituţii publice sau asimilaţi
acestora, care concesionează
activitatea
de
preselectare,
precolectare şi colectare selectivă
la/de la sursă a deşeurilor,
obligativitatea
implementării
programului de informare şi
instruire revine concesionarului.
Art.159.
–
(1)
Utilizatorii
1
prevăzuţi la art.15 alin.(1) sunt
obligaţi ca, în termen de 60 de
zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, să încheie un
contract de prestări servicii pentru
predarea/preluarea
deşeurilor
colectate selectiv cu operatorul de
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salubritate licenţiat, prin care
acesta
garantează
preluarea
deşeurilor în vederea reciclării,
valorificării şi tratării lor în
conformitate
cu
legislaţia
specifică în domeniu, fie prin
mijloace
proprii,
fie
prin
delegarea acestei responsabilităţi
către alţi operatori economici
specializaţi.
(2) În cazul utilizatorilor cu statut
de instituţii publice sau asimilaţi
acestora
care
concesionează
activitatea
de
preselectare,
precolectare şi colectare selectivă
la/de la sursă a deşeurilor,
obligativitatea
încheierii
contractului de predare/preluare a
deşeurilor
colectate
selectiv
revine concesionarului.
(3) Operatorii de salubritate cu
care se încheie contractele de
prestări
servicii
pentru
predarea/preluarea
deşeurilor
colectate selectiv trebuie să fie
licenţiaţi/autorizaţi
în
conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
Art.1510. – (1) Utilizatorii cu
statut de instituţii publice sau
asimilaţi acestora sunt obligaţi să
ţină evidenţa cantităţilor de
deşeuri colectate selectiv.
(2) Deşeurile colectate selectiv
vor fi cântărite la predare, iar
cantităţile vor fi consemnate întrun registru. Datele din registru
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vor fi raportate lunar către
Agenţia
Naţională
pentru
Protecţia Mediului.”
16.

Art. 19

…………………………..
(2) e) exclusivitatea prestării
serviciului de salubrizare pe
raza unităţilor administrativteritoriale, acordată fie în
baza hotărârii de dare în
administrare, fie în baza
hotărârii de atribuire şi a
contractului de delegare a
gestiunii.

17.
Art. 20 (1) Operatorii trebuie

să presteze serviciul de
salubrizare cu respectarea
principiilor
universalităţii,
accesibilităţii, continuităţii şi
egalităţii de tratament între
utilizatori.

18. La articolul 19 alineatul (2),
litera e) va avea următorul
cuprins:
„e)
exclusivitatea
prestării
serviciului de salubrizare pe raza
unităţilor
administrativteritoriale/sectoarelor
municipiului Bucureşti, acordată
fie în baza hotărârii de dare în
administrare, fie în baza hotărârii
de atribuire şi a contractului de
delegare a gestiunii.”
19. La articolul 20, alineatul (1)
va avea următorul cuprins:
„Art. 20 (1) Operatorii trebuie să
presteze serviciul de salubrizare
cu
respectarea
principiilor
universalităţii,
accesibilităţii,
continuităţii, adaptabilităţii şi
egalităţii de tratament între
utilizatori.”

Se elimină pct.18.

Este prevăzut la Art.
IV

Raportorii

24. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
Nemodificat

20. La articolul 20, după 25. La articolul 20, după alineatul (1) se
alineatul (1) se introduce două introduce un nou alineat, alin.(11), cu
noi alienate, alin.(11) şi (12), cu următorul cuprins:
Pentru
că
obligă
următorul cuprins:
operatorii să presteze
„(11) Operatorii au obligaţia de a „(11) Operatorii au obligaţia de a pune la serviciul numai pe
deţinătorilor
de
deşeuri bază de contracte
asigura colectarea separată şi dispoziţia
cu
transportul
separat
al containerele/recipientele, precum şi, după caz, încheiate
necesari
realizării
activităţii
de utilizatorii (se exclude
deşeurilor de la sursa de sacii
producere,
precum
şi precolectare separată a deşeurilor. Costurile de taxa).
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_______

valorificarea,
prelucrarea,
neutralizarea şi depozitarea
controlată
a
deşeurilor
provenite de la utilizatori, pe
baze contractuale.

achiziţionare a acestora se includ în tariful
ofertat pentru prestarea activităţii de colectare
separată şi transportul separat al deşeurilor,
dacă nu sunt puse la dispoziţie de delegatar.”
Raportorii

(12) Operatorii au obligaţia de a Se elimină.
pune gratuit la dispoziţia
utilizatorilor
containerele/recipientele,
precum şi, după caz, sacii
necesari
activităţilor
de
preselectare, precolectare şi
depozitare
temporară
a
deşeurilor.”
18.

Art. 22 (1) Se exceptează de

la prevederile art. 21 alin. (2)
operatorii
serviciului
de
salubrizare
existenţi,
indiferent de modul de
organizare,
tipul
de
proprietate sau modalitatea de
gestiune adoptată, care îşi
desfăşoară activitatea pe baza
unor contracte de concesiune
încheiate anterior intrării în
vigoare a prezentei legi.
(2) Operatorii prevăzuţi la
alin. (1), care nu deţin licenţă
emisă în condiţiile legii, au
obligaţia de a solicita
A.N.R.S.C. acordarea acesteia
şi de a o obţine în termen de
cel mult un an de la data
intrării în vigoare a Legii nr.
51/2006.

26. Articolul 22 se abrogă.
Raportorii

__________
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Potrivit art.26 (2) din
lege
„…utilizatorii
achită contravaloarea
serviciului
de
salubrizare…” şi nu
trebuie să fie obligaţi
să
plătească
containerele/recipient
ele.

Termenul de obţinere
a licenţei a expirat.

19.
Art. 23 (1) Pentru obţinerea

licenţei,
operatorii
sunt
obligaţi să deţină toate
avizele,
acordurile
şi
autorizaţiile necesare prestării
activităţilor
specifice
serviciului de salubrizare,
prevăzute de legislaţia în
vigoare, şi să respecte
normele şi reglementările în
vigoare cu privire la igiena şi
sănătatea populaţiei, respectiv
la protecţia şi conservarea
mediului, emise de autorităţi
competente în aceste domenii.

20.
Art. 24 (1) …………………

a)
comunităţile
locale
considerate în întregul lor sau
comunităţile
locale
componente ale asociaţiilor
de dezvoltare comunitară, în
cazul activităţilor de interes
general a căror contractare se
realizează de autorităţile
administraţiei publice locale;

21. La articolul 23, alineatul (1) Se elimină pct.21.
va avea următorul cuprins:
„Art. 23 (1) Pentru prestarea Raportorii
serviciului/activităţilor
date/atribuite
în
gestiunea
delegată,
operatorii
de
salubritate sunt obligaţi să deţină
toate avizele, acordurile şi
autorizaţiile necesare prestării
serviciului/activităţilor
contractate
prevăzute
de
legislaţia în vigoare şi să respecte
normele şi reglementările în
vigoare cu privire la igiena şi
sănătatea populaţiei, respectiv la
protecţia şi conservarea mediului,
emise de autorităţile competente
în aceste domenii.”

Se păstrează textul
iniţial din lege, care
este în concordanţă cu
art. 49 alin. (2) din
Legea nr. 51/2006.

22. La articolul 24 alineatul (1), 27. La articolul 24, literele a) şi b) ale
litera a) va avea următorul alineatului (1), alineatul (2) şi litera d) a
cuprins:
alineatului (6) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„a)
comunităţile
locale „a) comunităţile locale considerate în întregul lor Pentru
considerate în întregul lor sau sau comunităţile locale componente ale exprimării.
comunităţile locale componente asociaţiilor de dezvoltare comunitară, în cazul
ale asociaţiilor de dezvoltare activităţilor specifice serviciului public de
comunitară, în cazul activităţilor salubrizare prestate de către operatori a căror
de interes general a căror contravaloare se achită de autorităţile
contractare se realizează de administraţiei publice locale de la bugetul
autorităţile
administraţiei local;
publice locale în baza unui
contract de concesionare a
serviciului
încheiat
între
autorităţile administraţiei publice
locale şi operatorul desemnat
prin hotărâre de dare în
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claritatea

administrare sau, după caz,
contract de delegare a gestiunii
b) persoanele fizice ori serviciului;”
b) persoanele fizice ori juridice care beneficiază
juridice care beneficiază
individual de una sau de mai multe activităţi
individual de una sau de mai
_______
specifice serviciului de salubrizare, în cazul
multe activităţi specifice
activităţilor a căror contractare se realizează pe
serviciului de salubrizare, în
baza unui contract de prestare a serviciului de
cazul activităţilor a căror
salubrizare, încheiat în nume propriu cu
contractare se realizează pe
operatorul licenţiat pentru prestarea serviciului
baza unui contract de prestare
în unitatea administrativ–teritorială/ sectoarele
a serviciului de salubrizare,
municipiului Bucureşti, respectivă/respective.
încheiat în nume propriu cu
operatorul.
Raportorii

(2) Dreptul utilizatorilor de a
beneficia de serviciul de
salubrizare se stabileşte prin
regulamentul
serviciului,
aprobat prin hotărâre a
autorităţilor deliberative ale
unităţilor
administrativteritoriale sau, după caz, a
asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară, pe baza
regulamentului-cadru
al
serviciului de salubrizare,
elaborat de A.N.R.S.C. şi
aprobat
prin
ordin
al
preşedintelui acesteia.

23. La articolul 24, alineatul (2)
va avea următorul cuprins:
„(2) Dreptul utilizatorilor de a
beneficia
de
serviciul
de
salubrizare se stabileşte prin
regulamentul serviciului, aprobat
prin hotărâre a autorităţilor
deliberative
ale
unităţilor
administrativ-teritoriale/
sectoarelor
municipiului
Bucureşti
sau, după caz, a
asociaţiilor
de
dezvoltare
intercomunitară,
pe
baza
regulamentului-cadru
al
serviciului
de
salubrizare,
elaborat de A.N.R.S.C. şi aprobat
prin ordin al preşedintelui
acesteia.”

(2) Drepturile utilizatorilor şi condiţiile în care
aceştia pot beneficia de serviciul de salubrizare
se stabilesc prin regulamentul serviciului, aprobat
prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, a
hotărârii
asociaţiilor
de
dezvoltare
intercomunitară, pe baza regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C.
şi aprobat prin ordin al preşedintelui acesteia.
Raportorii

24. La articolul 24 alineatul (6),
litera d) va avea următorul …………………………………………………..
(6) ………………………..
d) să asigure precolectarea separată în
cuprins:
d) să asigure preselectarea pe „d) să asigure preselectarea pe recipientele asigurate de operatorul serviciului, Pentru
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corelare

cu

categorii
a
deşeurilor
reciclabile,
rezultate
din
gospodăriile proprii sau din
activităţile lucrative pe care le
desfăşoară,
precum
şi
depozitarea
acestora
în
containere
asigurate
de
operatorul serviciului de
salubrizare, numai în locurile
special amenajate;

21.

Art. 25 …………………….

a) recuperarea integrală prin
tarife, taxe speciale sau
subvenţii de la bugetul local a
costurilor de operare şi a
investiţiilor pentru înfiinţarea,
reabilitarea şi dezvoltarea
sistemelor de salubrizare;

22.

categorii a deşeurilor reciclabile
pe care le-au generat în propria
gospodărie sau ca urmare a
activităţilor lucrative pe care le
desfăşoară;”

25. La articolul 24 alineatul (6), Se elimină pct.25.
după litera d) se introduce o
nouă literă, lit.d1), cu următorul Raportorii
cuprins:
„d1) să asigure precolectarea şi
depozitarea
temporară
a
propriilor
deşeuri
în
recipiente/containere asigurate
de operatorul serviciului, distinct
inscripţionate şi amplasate în
spaţii special amenajate.”

Se elimină sintagma
„şi
depozitarea
temporară” de la
lit.d1)
întrucât
depozitarea temporară
a deşeurilor este o
operaţiune pe care o
execută operatorul şi
nu utilizatorul.

26. La articolul 25, litera a) va 28. La articolul 25, litera a) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
avea următorul cuprins :
„a) recuperarea integrală de către Nemodificat
operatori, prin tarife, taxe speciale
sau, după caz, subvenţii de la
bugetul local, a costurilor de
operare şi a investiţiilor pentru
înfiinţarea,
reabilitarea
şi
dezvoltarea
sistemelor
de
salubrizare;”

Art. 26 (1) În funcţie de 27. La articolul 26, alineatul (1)

natura, tipul şi caracteristicile
activităţilor
desfăşurate,
serviciul de salubrizare se
realizează,
indiferent
de

distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii art.2, alin.(31), pct.4.
special amenajate, a deşeurilor pe care le-au
generat în propria gospodărie sau ca urmare a
activităţilor lucrative pe care le desfăşoară.”
Raportorii

şi literele b) şi c) ale alineatului
(2) vor avea următorul cuprins:
„Art. 26 (1) În funcţie de natura,
tipul şi caracteristicile activităţilor

29. La articolul 26, alineatul (1) se abrogă.
Raportorii
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Alin 1 se abroga
întrucât
se
face
confuzia ca operatorii
pot
desfăşura
activitatea
de

forma de gestiune adoptată,
numai pe baza unor contracte
de prestare a serviciului
încheiate între:
a) operatori şi autorităţile
administraţiei publice locale
sau asociaţiile de dezvoltare
comunitară, după caz, în
calitatea
acestora
de
utilizatori;
b) operatori şi utilizatorii
individuali ai serviciului de
salubrizare, generatori de
deşeuri, persoane fizice sau
juridice.
(2) ……………………….
b) taxe speciale, în cazul
prestaţiilor
efectuate
în
beneficiul întregii comunităţi
locale;
c) taxe speciale, în cazul
prestaţiilor
de
care
beneficiază individual fără
contract.

desfăşurate,
serviciul
de
salubrizare
se
realizează,
indiferent de forma de gestiune
adoptată, numai pe baza:
a) contractelor de concesiune
încheiate între operatori şi
autorităţile administraţiei publice
locale
sau
asociaţiile
de
dezvoltare comunitară, după caz,
în calitatea acestora de utilizatori
în sensul art.24 alin.(1) lit.a);
b) contractelor de prestare a
serviciului
încheiate
între
operatori şi utilizatorii individuali
ai serviciului de salubrizare,
generatori/producători de deşeuri,
persoane fizice sau juridice.
…………………………………..
b) taxe speciale, în cazul Se elimină.
activităţilor de interes general
prestate în beneficiul întregii
comunităţi locale;
c) taxe speciale, în cazul Se elimină.
prestaţiilor ocazionale de care
beneficiază
individual
fără
contract.”
30. La articolul 26, după alineatul (2), se
introduc două noi alineate, alin. (21) şi (22), cu
următorul cuprins:
“(21) În situaţia prevăzută la alin.(2) lit.a),
autorităţile administraţiei publice locale
împreună cu operatorii au obligaţia să ţină, la
zi, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără
contracte de prestări servicii.
(22) Autorităţile administraţiei publice locale
au obligaţia să instituie taxe speciale, conform
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colectare si transport
deşeuri pe baza de
contracte de prestări
servicii,
încheiate
direct cu utilizatorii,
fără a deţine un
contract de delegare
încheiat cu autoritatea
adm. Publice locale.
Se elimina si varianta
Senatului întrucât este
detaliat la art. 12 alin
1 lit. a) si b)

Taxele speciale de la
lit. c) se aplică
utilizatorilor
care
refuză să încheie
contract cu operatorul
pentru
prestarea
serviciului
de

prevederilor alin.(2) lit.c), şi să deconteze salubrizare.
lunar operatorilor, direct din bugetul local,
contravaloarea
prestaţiei
efectuate
la
utilizatorii fără contract.”
Raportorii

(4) Cuantumul şi regimul
tarifelor şi taxelor speciale se
stabilesc, se ajustează sau se
modifică de către autorităţile
administraţiei publice locale,
potrivit prevederilor legale în
vigoare.

31. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
“(4) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor
speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se
ajustează sau se modifică de către autorităţile
administraţiei publice locale, în baza fişelor de
fundamentare pe elemente de cheltuieli,
întocmite de către operatori în conformitate cu
normele metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile
specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor elaborate de către A.N.R.S.C.”
32. La articolul 26, după alineatul (4), se
introduc două noi alineate, alin. (41) şi (42) cu
următorul cuprins:
“(41) În cazul operatorilor care au încheiate
contracte de delegare a gestiunii pentru care
tarifele ofertate nu au avut la bază o fişă de
fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima
ajustare a tarifelor se va face pe baza fişei de
fundamentare întocmită de către operator
având în vedere cheltuielile realizate în
ultimele 12 luni anterioare propunerii. Nivelul
tarifului rezultat nu va depăşi nivelul tarifului
actual, ajustat cu indicele de creştere a
parametrului de ajustare.
(42) Ajustarea ori modificarea ulterioară a
tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (41) se face
de către autorităţile administraţiei publice
locale, la solicitarea operatorilor, cu
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Pentru identificarea
persoanelor
care
beneficiază
de
serviciu fără contract
încheiat cu operatorul.
Pentru a nu fi
suportate de către
ceilalţi
utilizatori
costurile
prestării
serviciului
la
persoanele care refuză
să încheie contracte.
Conform
codului
fiscal,
sumele
constituite din taxe
speciale trebuie să se
întoarcă obligatoriu în
sistem şi nu pot fi
utilizate
în
alte
scopuri sau destinaţii
decât cele pentru care
au fost instituite.

Pentru a se asigura
transparenţa costurilor
şi
pentru
a
fi
aplicabile dispoziţiile

(6)
Pentru
stimularea
colectării
selective
a
deşeurilor
municipale,
autorităţile administraţiei
publice locale au obligaţia
de a stabili taxe/tarife
diferenţiate pe tipuri de
deşeuri pentru colectarea şi
depozitarea acestora.

privind
respectarea normelor metodologice elaborate legale
ajustarea
şi
de A.N.R.S.C.”
modificarea tarifelor
Raportorii
şi în cazul contractelor
de delegare a gestiunii
33. La articolul 26, alineatul (6) se abrogă.
Raportorii

28. La articolul 26, după Se elimină pct.28.
alineatul (6) se introduce un
nou
alineat,
alin.(7),
cu Raportorii
următorul cuprins:
„(7) Activităţile cu grad redus de
repetabilitate,
ocazionale,
prevăzute la art.2 alin.(3) lit.i)-k),
se prestează de către operatori la
cererea utilizatorilor şi se taxează
în baza tarifelor speciale aprobate
prin hotărâri ale autorităţilor
administraţiei publice locale.”
23.

Art. 30 (1) ………………..

b) atribuirea de către primar
a contractelor de delegare a
gestiunii pentru una dintre
activităţile de salubrizare a
localităţilor prevăzute la art. 2
alin. (3), fără respectarea
procedurilor legale în vigoare
specifice fiecărui tip de

34. La articolul 30, litera b) a alineatului (1) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
“b)
atribuirea de către autoritatea
administraţiei publice locale/asociaţia de
dezvoltare intercomunitară a contractelor de
delegare a gestiunii pentru activităţile de
salubrizare a localităţilor prevăzute la art.2 alin.
(3), fără respectarea procedurilor legale în vigoare
specifice fiecărui tip de contract;”
Raportorii
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Se poate deduce că
tarifele
pentru
colectarea separată şi
transportul separat al
deşeurilor sunt mai
mici decât cele pentru
colectarea
şi
transportul deşeurilor
în amestec, sau că
autoritatea
locală
trebuie
să
subvenţioneze aceste
tarife.

Autorităţile
administraţiei publice
locale
atribuie
contactele
şi
au
calitatea de delegatar.

contract;
35. La articolul 30 alineatul (1), după litera c)
se introduc două noi litere, lit. d) şi e) cu
următorul cuprins:
”d) nerespectarea strategiei locale cu privire
la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen
mediu şi lung a serviciului de salubrizare,
aprobate de Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, de către autorităţile executive ale
sectoarelor municipiului Bucureşti;
e) nerespectarea prevederilor art.5 alin.(1).”

Această prevedere nu
este în legea cadru
sancţionată
ca
obligaţie (art.26 alin.2
literele b şi c) nici
pentru utilizatori şi
nici pentru autorităţile
administraţiei publice
locale, şi prin urmare
nu se transpune în
practică.

36. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
(2) Constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de
la 10.000 lei la 30.000 lei
neurmărirea de către primar a
întocmirii
regulamentului
propriu al serviciului, în
termen de 90 de zile de la
data intrării în vigoare a
prezentei legi.

”(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei neurmărirea
de către primar a întocmirii proiectului de
regulament şi a caietului de sarcini propriu al
serviciului.”
37. La articolul 30, după alineatul (2) se
introduc patru noi alineate, alineatele (21) (24), cu următorul cuprins :
„ (21) Constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 5000 lei la 15000 lei
nerespectarea
de
către
autorităţile
administraţiei publice locale a obligaţiei de a
institui taxe speciale pentru utilizatorii care
refuză încheierea contractelor de prestări
servicii cu operatorii de salubrizare.
Deputat Diniţă Ion - PC
(22) Constituie contravenţie şi se sancţionează
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Termenul a expirat,
obligaţia trebuie să
rămână
în
cazul
înfiinţării
de
noi
servicii.

In prezent aceste fapte
sunt din ce în ce mai
des întâlnite fără ca
vreun act normativ să
prevadă sancţionarea
acestora.

cu amendă de la 1500 lei la 3000 lei, fapta de
aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din
recipientele de precolectare/colectare sau de
ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la
operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi,
arbuştilor, arborilor etc.
Deputat Diniţă Ion – PC
(23) Constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, refuzul
utilizatorului de a încheia contracte de prestări
servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat
în aria de delegare respectivă.

Contravine art. 39
alin. (1) şi (2), art. 59
alin. (1), (2) şi (3) din
Legea nr. 211/2011
privind
regimul
deşeurilor, şi art. 81
alin. (3) din Legea
administraţiei publice
locale nr. 215/2001.

(24) Constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 100 lei la 300 lei, încălcarea
dispoziţiilor art.24 alin.(6) lit.d).”
(3) Autorităţile deliberative
ale unităţilor administrativteritoriale pot stabili, potrivit
prevederilor
Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul
juridic
al
contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările
ulterioare, şi alte fapte decât
cele prevăzute la alin. (1) şi
(2)
care
constituie
contravenţii în domeniul
serviciilor de salubrizare.

29. La articolul 30, alineatul (3)
va avea următorul cuprins:
„(3) Autorităţile deliberative ale
unităţilor
administrativteritoriale/sectoarelor
municipiului Bucureşti pot
stabili,
potrivit
prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al
contravenţiilor,
aprobată
cu
modificări şi completări prin
Legea
nr.
180/2002,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, şi alte fapte decât cele
prevăzute la alin. (1) şi (2) care
constituie
contravenţii
în
domeniul
serviciilor
de

38. La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„(3) Autorităţile deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la
alin.(1) - (24) care constituie contravenţii în
domeniul serviciilor de salubrizare.”
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Există o sancţiune în
Legea nr. 211/2011 de
la 20.000 la 40.000
lei, potrivit art.61 alin.
(1) lit. a) pentru
încălcarea de către
operatori
a
dispoziţiilor
art.14,
respectiv
operatorii
economici
care
asigură colectarea şi
transportul deşeurilor
prevăzute la alin. (1)
au obligaţia de a
asigura
colectarea

salubrizare.”
30. La articolul 30, după Se elimină pct.30.
alineatul (3) se introduc patru
noi alineate, alin.(4)-(7), cu
următorul cuprins:
„(4) Constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la
5.000 de lei la 15.000 de lei
preluarea de către operatorul de
salubritate a deşeurilor de la sursa
de producere, dacă acestea nu au
fost preselectate şi precolectate
selectiv.
(5) Constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la
1000 de lei la 5.000 de lei,
încălcarea
dispoziţiilor
art.4
1
alin.(2 ).
(6) Constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la
1000 de lei la 5000 de lei,
nerespectarea de către utilizatori a
obligaţiei de a încheia cu
operatorul de salubritate licenţiat,
contracte de prestări servicii
pentru
predarea/preluarea
deşeurilor colectate selectiv la
sursă, prin care să asigure
reciclarea, valorificarea, tratarea
şi/sau
eliminarea
acestora
conform normelor în vigoare.
(7) Constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la
1000 de lei la 5000 de lei,
nerespectarea
de
către
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separată a deşeurilor
prevăzute la alin.(1) şi
de a nu amesteca
aceste deşeuri.
Potrivit art. 26 alin.
(22),
autorităţile
administraţiei publice
locale au obligaţia să
instituie taxe speciale
pentru utilizatorii care
refuză să încheie
contracte de prestări
servicii cu operatorul

conducătorul instituţiei publice
sau asimilate acesteia a obligaţiei
de a organiza şi implementa un
sistem
de
preselectare,
precolectare şi colectare selectivă
la/de la sursă a deşeurilor în
interiorul instituţiei publice pe
care o conduce.”
24.
Art.
32
Constatarea
contravenţiilor prevăzute de
prezenta lege şi aplicarea
sancţiunilor se fac de către
persoanele împuternicite de
ministrul
mediului
şi
dezvoltării
durabile,
de
ministrul
internelor
şi
reformei administrative, de
preşedintele
A.N.R.S.C,
precum şi de preşedinţii
consiliilor judeţene şi primari
sau de împuterniciţii acestora.

________

25.
Art. 34 Prevederile prezentei

legi se completează cu
dispoziţiile Legii nr. 51/2006
şi ale Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
78/2000 privind regimul

________

39. Articolul 32 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”Art.32.-Constatarea
contravenţiilor
prevăzute de prezenta lege şi aplicarea
sancţiunilor se fac de către:
a) persoanele împuternicite din cadrul
autorităţilor administraţiei publice locale,
pentru contravenţiile prevăzute la art.30 alin.
(1) lit. a) şi art.30 alin. (22)-(24)
b) agenţii constatatori ai A.N.R.S.C., pentru
contravenţiile prevăzute la art.30 alin.(1) lit.
b), c) şi e), art.30 alin.(2) şi (21).
c) persoanele împuternicite din cadrul
autorităţii executive a unităţii administrativteritoriale ale Municipiul Bucureşti pentru
contravenţiile prevăzute la art.30 alin.(1),
lit.(d).”
Raportorii
40. Articolul 34 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art.34. - (1) Prevederile prezentei legi se O.G. 78/2000 a fost
completează cu dispoziţiile Legii nr.51/2006, abrogată de Legea
republicată, precum şi ale Legii privind 211/2011.
regimul deşeurilor nr.211/2011, cu modificările
ulterioare.
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deşeurilor,
aprobată
cu
modificări şi completări
prin Legea nr. 426/2001.

(2) Prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
de
achiziţie
publică,
a
contractelor
contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică până la
intrarea în vigoare a procedurii-cadru privind
organizarea, desfăşurarea şi atribuirea
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor
de utilităţi publice, elaborată de A.N.R.S.C. şi
aprobată prin hotărâre a Guvernului, în
conformitate cu dispoziţiile art.30 din Legea
nr. 51/2006, republicată.”

26.
(1) Soluţionarea
litigiilor
patrimoniale
şi
nepatrimoniale legate de
încheierea
şi
executarea
contractelor reglementate de
prezenta lege, precum şi a
celor izvorâte din neplata
contravalorii
serviciilor
furnizate/prestate este de
competenţa instanţelor de
contencios administrativ şi se
face, cu precădere, în
procedură de urgenţă.
Art.

36

________

41. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„Art. 36. - (1) Soluţionarea litigiilor patrimoniale
şi nepatrimoniale legate de încheierea şi
executarea contractelor reglementate de prezenta
lege, precum şi a celor izvorâte din neplata
contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de
competenţa
instanţelor
de
contencios
administrativ şi se face în procedură de urgenţă.”

Pentru
a
exista
continuitate
în
derularea procedurilor
de
atribuire
a
contractelor
de
delegare a gestiunii.

S-a eliminat sintagma
cu precădere întrucât
dispoziţiile
legii
trebuie
să
fie
imperative.

Raportorii

27.
________

„Art.II. - Regulamentul privind acordarea
licenţelor în domeniul serviciilor comunitare
de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.745/2007, cu modificările
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Pentru a se corela
termenul
de
introducere
a
sistemelor
de

ulterioare, se modifică în conformitate cu
prevederile prezentei legi, de către Autoritatea
Naţională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice şi se aprobă
prin hotărâre a Guvernului în termen de 6 luni
de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”
Raportorii
28.

________

„Art.III. - (1) În termen de 90 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea
executivă a unităţilor administrativ teritoriale elaborează şi supune spre aprobare
autorităţii
deliberative
a
unităţilor
administrativ - teritoriale respective, strategia
locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea
pe termen mediu şi lung a serviciului de
salubrizare prevăzută la art. 5 alin. (1), din
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
nr. 101/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin
prezenta lege.
Raportorii
(2) Prevederile legale care vor avea ca efect
modificarea clauzelor contractului de delegare
a gestiunii serviciului de salubrizare, a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
serviciului de salubrizare şi a altor documente
aferente acestora, vor fi preluate prin acte
adiţionale. În termen de 120 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile
contractante vor fi obligate să încheie actele
adiţionale în vederea modificării textului
contractului de delegare a gestiunii serviciului
de salubrizare, regulamentului de organizare
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colectare separată din
Legea 211/2011 cu cel
din
Directiva
2008/98/CE

şi funcţionare a serviciului de salubrizare şi a
altor documente aferente acestora.”
Deputat Diniţă Ion - PC
29.

________

„Art.IV. - Prin derogare de la art.81 alin.(3)
din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în temeiul art.81 alin.
(4) din aceeaşi lege, autorităţile deliberative
ale sectoarelor municipiului Bucureşti au
competenţe exclusive în ceea ce priveşte
înfiinţarea,
organizarea,
atribuirea
şi
derularea
activităţilor
serviciului
de
salubrizare, cu excepţia activităţilor care sunt
în competenţa unităţii administrativ-teritoriale
a
Municipiului Bucureşti, respectiv de
dezinsecţie,
dezinfecţie,
deratizare,
de
organizare a prelucrării, neutralizării şi
valorificării materiale şi energetice a
deşeurilor, de organizare a tratării mecanobiologice a deşeurilor municipale şi a
deşeurilor similare, de administrare a
depozitelor de deşeuri şi/sau instalaţiilor de
eliminare a deşeurilor municipale şi a
deşeurilor similare precum şi de coordonare,
monitorizare şi control a serviciului de
salubrizare, de stabilire şi aprobare a
indicatorilor de performanţă ai serviciului de
salubrizare, după dezbaterea publică a
acestora;
autorităţile
deliberative
ale
sectoarelor municipiului Bucureşti sunt
obligate să respecte strategia locală cu privire
la dezvoltarea pe termen mediu şi lung a
serviciului de salubrizare,
aprobată de
Consiliul General al Municipiului Bucureşti.”
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Raportorii
30.

Art.II. – Legea serviciului de Art.V. - Nemodificat
salubrizare
a
localităţilor
nr.101/2006,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.393 din 8 mai 2006,
cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu cele
aduse prin prezenta lege se va
republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.

Anexa nr.II
AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.
0

Textul Legii nr.101/2006

Text Senat

1

2

Amendament respins/
autor
3

Motivaţia
susţinerii/respingerii
4

Camera
decizională
5

1. Amendamentul admis de
comisie ar putea fi
interpretat că autorităţile
locale trebuie să pună la
dispoziţia operatorilor de
salubritate
terenuri
necesare
garării

Camera
Deputaţilor

.
1.

Art.4.- (2)............................
e) baze de întreţinere a
autovehiculelor
de
salubritate;

Nemodificat

______

Deputat .Radu - Mihai Popa - PSD
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2.

Art 6 -k) stabilirea taxelor
speciale şi aprobarea tarifelor
pentru servicii de salubrizare,
cu
respectarea
reglementărilor în vigoare;

______

k) stabilirea taxelor speciale şi
aprobarea tarifelor pentru servicii de
salubrizare,
cu
respectarea
reglementărilor în vigoare, astfel încât
la activităţile de colectare separată
şi transport deşeuri menajere,
tarifele pot fi exprimate în
lei/unitate de volum;
Autori: Deputaţi Cseke Attila şi Antal
Istvan - Grup parlamentar al UDMR

3.

_______

______

Art.IV.-2 Prin excepţie de la
prevederile alin.1, prin hotărâre a
Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, pot fi preluate de către
autoritatea
deliberativă
a
municipiului Bucureşti, parţial sau
total, competenţele autorităţilor
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autovehiculelor
de
salubritate;
2. Textul legii nu poate fi
interpretat astfel şi nu va
crea obligaţii autorităţilor
publice locale în acest sens.
1.Principiul de plată la
beneficiar pe cantitate
respectă
atât
tendinţa
europeană de ”plăteşti cât
arunci” cât şi cel statuat la
art.3 lit.f) din lege,
respectiv
”f)tarifarea
echitabilă, corelată cu
calitatea
şi
cantitatea
serviciului prestat;”. În
acest fel se asigură
cointeresarea cetăţenilor în
sortarea deşeurilor, pe de o
parte şi asigură un calcul
just al tarifului pentru
serviciile de salubrizare
2. Efectul ar putea fi
contrar, cetăţenii ar plăti
diferit
pentru
acelaşi
serviciu şi ar putea fi
tentaţi să renunţe la
colectare.
1. -----2.Competenţa sectoarelor
în ceea ce priveşte
înfiinţarea, organizarea şi
atribuirea activităţilor de
salubrizare, ce se doreşte a
fi instituită prin art.IV

Camera
Deputaţilor

Camera
Deputaţilor

deliberative
ale
sectoarelor
municipiului Bucureşti cu privire la
înfiinţarea, organizarea, atribuirea
şi derularea activităţilor serviciului
de salubrizare, la solicitarea
motivată a acestora.
Deputat Dumitru Chiriţă - PSD
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alin.1 reprezintă ea însăşi o
excepţie de la principiul
statuat de Legea-cadru
nr.51/2006 şi de Legea
101/2006 şi anume acela că
serviciul se organizează la
nivelul UAT.
Or, prin dispoziţiile alin.2
propus se instituie, practic,
o excepţie de la excepţia
deja instituită, ceea ce
contravine principiilor de
redactare
a
normelor
juridice.
Mai
mult,
formularea este neclară,
decizia UAT pare a fi
subordonată
deciziei
subdiviziunilor sale, ceea
ce contravine prevederilor
Legii nr.215/2001.

