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Stimate domnule Director,
Vă mulțumim încă o dată pentru deschiderea pe care o manifestați față de Coaliția pentru
Dezvoltarea României (CDR), inclusiv in cadrul dialogului din 10 martie și vă asigurăm de
întreaga noastră disponibilitate de a colabora cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru
a elabora acte normative viabile, care să asigure o rezolvare modernă și pragmatică a problemelor
de mediu din țara noastră.
Ne adresam, așadar, prin prezenta, Direcției Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Chimice
Periculoase cu privire la stadiul Proiectului de Lege privind gestionarea deșeurilor provenite din
construcții și desființări din data de 12.02.2019, asa cum apare pe site-ul Secretariatului general
al Guvernului, fiind propus spre consultare interinstituțională (MDLPA, MIPE, MAE, MT).
Subiectul valorificării și evitării abandonării deșeurilor reprezintă una dintre temele prioritare din
punct de vedere al legislației protecției mediului pentru sectorul privat. Considerăm astfel
necesară extinderea legislației actuale privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări,
și vă transmitem alăturat câteva aspecte pe care le considerăm utile în vederea unui parcurs cât
mai lin și avantajos pentru reducerea poluării și îmbunătățirea calității mediului:

- corelarea legislației privind regimul deșeurilor cu legea nr. 50/1991

cu modificările și

completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, atât pentru
persoanele juridice, cât și pentru persoanele fizice; mentionam aici necesitatea modificarii si
completarile legii mentionate cu prevederea conform careia emiterea autorizatiei de construire
este conditionata si de prezentarea autoritatilor administraţiei publice locale, centrale sau către
instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii si sau desfiintari cu caracter special, de
catre beneficiar, a planului de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare,
după caz, intocmit in conformitate cu art. 17 alin (4) a OUG nr. 92/2021;
- elaborarea unui document, aprobat prin ordin de Ministru, care să prevadă conținutul planului
de gestionare a deșeurilor din activități de construire şi/sau desființare menționat în OUG nr.
92/2021 privind regimul deseurilor;
- crearea și dispunerea uniforma, pe raza unitatilor administrative teritoriale, respectiv in
apropierea marilor generatori de deseuri, de spații speciale pentru depozitarea separată a
deșeurilor din construcții, atat in interesul persoanelor fizice cat si a persoanelor juridice, respectiv
colectarea acestor deseuri de catre companii specializarte in reciclare respectiv neutralizare
- ar trebui permisa si stocarea temporara a deseurilor inerte si nepericuloase pe amplasamentul
lucrarii de constructie/desfiintare, dupa finalizarea executarii acestor lucrari, pana la momentul
identificarii locatiei de punere in opera, dar nu mai tarziu de data receptiei la terminarea lucrarilor;
o solutie contrara (in sensul transportarii lor catre un depozit temporar si, ulterior, catre locatia de
punere in opera) ar presupune un impact de mediu mai mare, prin efectuarea de transporturi
multiple;
- necesitatea creării de măsuri de încurajare a colectării, depozitării și prelucrării deșeurilor din
construcții
- elaborarea unor masuri de urmarire pentru atingerea nivelului de pregatire pentru reutilizare,
reciclare de minimum 70% din masa deseurilor nepericuloase;
-crearea unei baze de date (actualizata periodic) in care operatorii sa poata identifica locatiile
proprietate publica unde ar putea fi utilizate aceste deseuri (reabilitari de drumuri, indiguiri,
sprijiniri de maluri, baraje etc.) si definirea conditiilor pentru acceptarea acestor deseuri pentru
lucrarile respective. In practica, in momentul de fata, multe deseuri din constructii si demolari
sunt eliminate si din cauza faptului ca generatorii lor nu au cunostinta de locatiile posibile de
punere in opera. In conditiile in care Planul de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire
şi/sau desfiinţare ar constitui parte integranta a documentatiei pe baza careia se emite autorizatia
de construire / desfiintare,

compartimentele

de

specialitate

ale

autoritatilor administraţiei publice locale, centrale sau către instituţiile abilitate să autorizeze
lucrările de construcţii si sau desfiintari cu caracter special ar putea pune sau ar fi obligate sa puna
la dispozitia titularului autorizatiei locatiile posibile de punere in opera, din localitate si/sau judet,
respectandu-se astfel si principiul proximitatii.
- oferirea de stimulente financiare utilizatorilor care aleg sa foloseasca deseuri din constructii si
demolari in locul folosirii de materii prime; in paralel, introducerea unor taxe suplimentare, la
depozitare, generatorilor care elimina astfel de deseuri, in detrimentul valorificarii lor;
- definirea unui mecanism de comercializare a deseurilor din constructii si demolari supuse, in
prealabil, unor operatiuni de valorificare
- necesitatea adoptarii criteriilor pentru incetarea statutului de deseu pentru deseurile din
constructii si demolari si definirea in detaliu a procedurii prevazuta de art. 6 din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 92/2021, avand in vedere ca, pana in prezent, nu au fost stabilite astfel
de criterii la nivelul Uniunii Europene;
- necesitatea elaborarii de ghiduri metodologice/ indrumare prin care sa se precizeze in ce conditii
(inclusiv conditii geotehnice sau de asigurare a calitatii) autoritatile considera ca anumite produse
nu au devenit inca deseuri, fiind considerate inca materiale/materii prime/agregate;
- actualizarea documentelor necesare pentru obținerea Autorizației de Circulație pentru
autovehicule grele in București;
- introducerea de norme / standarde de calitate privind utilizarea, ca agregate, a diverselor deșeuri
provenite din constructii si demolări.

Având în vedere complexitatea subiectelor, vă sugerăm constituirea unui Grup de Lucru care
să pregătească, conform exigentelor Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, actul de
reglementare al acestui flux în care producătorii de deșeuri din constructii si demolari și
autoritățile administrației publice locale au un obiectiv pentru reutilizare, reciclare și alte
operațiuni de valorificare materiala, prevăzut de art.17. alin (7) a OUG nr. 92/2021, de 70% din
masa totală a acestor tipuri de deșeuri. Considerăm util ca Grupul de Lucru să includă, pe lângă
reprezentanții Ministerului Mediului și membrii Grupului de Lucru pentru Dezvoltare Sustenabilă
din cadrul CDR, și reprezentanți din domeniul construcțiilor, ai Inspectoratului de Stat în
Construcții, INCERC, MFP, MDLPA și ai reciclatorilor de astfel de materiale.
Ȋn speranța că propunerile prezentate de CDR vor fi luate în considerare, vă transmitem invitația
unei întâlniri cu membrii

Grupului de Lucru pentru Dezvoltare

Sustenabilă pentru a detalia propunerile noastre, întâlnire care să fie organizată în funcție de
disponibilitatea agendei dumneavoastră.

