TF ENVIRONMENT, 29.03.2018

In atentia:

Doamnei Gratiela Leocadia Gavrilescu – Viceprim-ministru, Ministrul Mediului

Spre stiinta: Domnului Flavius Ardelean – Consilier al Ministrului
Domnului Cosmin Teodoru – Dir. Gen. - Directia deseuri

Referitor la: Deseuri din constructii si demolari

Stimata Doamna Ministru,
Va multumim inca o data pentru deschiderea pe care o aveti fata de Coalitia pentru
Dezvoltarea Romaniei si va asiguram inca o data de intreaga noastra disponibilitate de a colabora
cu Ministerul pentru a elabora acte normative cat mai viabile, care sa asigure o rezolvare moderna
a problemelor de mediu din tara noastra.
Conform celor discutate la intalnirea din 22.03.2018, dorim sa va transmitem primele
noastre idei referitoare la deseurile din constructii si demolari.
Va transmitem alaturat „Protocolul UE pentru gestionarea deseurilor din constructii si
demolari„ care in opinia noastra ar trebui sa stea la baza principiilor OUG si care consideram ca ar
trebui distribuit imediat UAT-urilor inca din faza aceasta.
Noi incercam sa gasim exemple de buna practica si de modalitate de finantare pentru a veni
cat mai repede si cu aceste informatii utile.
Totodata consideram necesar sa se aiba in vedere cateva aspecte specifice tarii noastre si
care trebuie rezolvate toate in acelasi timp:

-

atata timp cat taxa la groapa este foarte mica, deseurile din constructii si demolari vor lua
aceasta directie (deoarece operatiunile de sortare, concasare, depozitare sunt mai scumpe);
la noi nu exista (si vor trebui create) spatii speciale pentru depozitarea separata a deseurilor
din constructii;
nu exista norme de utilizare a diverselor deseuri provenite din demolari;
trebuie creat fluxul de trasabilitate si raportare clara a acestor deseuri trebuie prevederi si
pentru lucrarile de intretinere (de pilda schimbarea faiantei, gresiei, etc.).

Avand in vedere complexitatea, va sugeram constituirea unui Grup de Lucru largit care sa
lucreze conform dorintelor Ministerului Mediului la actul de reglementare al acestui flux unde
producatorii de deseuri si autoritatile administratiei publice locale au un obiectiv pentru reutilizare,
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-

reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala prevazut prin art.17. (2), lit. B) Legea 211/2011
de 70%, G.L care sa includa pe langa membri ai TF mediu Coalitia si reprezentanti din
domeniul constructiilor, Inspectoratul de Stat in Constructii, INCERC, MDRAP si
reciclatorilor de astfel de materiale.
In speranta ca ideile si materialele noastre va sunt utile, ramanem la dispozitia Dumneavoastra
pentru a definitiva cat mai repede actul normativ.

Cu deosebita stima,
Mihai Rohan,
Leader TF Environmemt
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