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Noutăți privind regimul deșeurilor 
 

În vederea îmbunătățirii cadrului de reglementare și pentru a stimula dezvoltarea caracterului circular al 
economiei Europei, în 2018, la nivelul Uniunii Europene a fost adoptat un pachet legislativ, din care face 
parte și Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului și a Consiliului European din 30.05.2018 de modificare a 
Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (“Directiva 2018 / 851”). 

Obligația României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a pune în aplicare actele cu putere 
de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma cu Directiva 2018/851, reprezintă motivul 
principal ce a stat la baza adoptării de către Guvern a Ordonanței de Urgență 92 / 2021 privind regimul 
deșeurilor, denumită pe scurt “OUG 92 / 2021”, ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 820 / 
26.08.2021. 

La data intrării în vigoare a OUG 92 / 2021 a fost abrogată atât Legea 211 / 2011 privind regimul deşeurilor, 
cât și Hotărârea Guvernului 235 / 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. 

În continuare vom detalia principalele modificări aduse de OUG 92 / 2021: 

 

█ În ceea ce privește domeniul construcțiilor 

Cu titlu de noutate, titularul autorizaţiei de construire / desfiinţare emise de către autoritatea 
administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de 
construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din 
activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare 
pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale  
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minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea 
/ reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu 
afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a 
demolărilor selective, pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a 
substanţelor periculoase, pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea 
materialelor nevalorificabile. 

 

█ În ceea ce privește domeniul agroalimentar 

Operatorii economici care acționează în domeniul agroalimentar, indiferent de locul pe care îl ocupă 
în lanţul agroalimentar, trebuie să ia măsuri în vederea: 

���� reducerii generării de deşeuri alimentare în cadrul producţiei primare, al prelucrării şi fabricării, 
al comerţului cu amănuntul şi al altor tipuri de distribuţie de produse alimentare, al 
restaurantelor şi al serviciilor de alimentaţie;  

���� încurajării donaţiilor de produse alimentare şi alte forme de redistribuire pentru consumul uman, 
acordând prioritate uzului uman faţă de hrana pentru animale şi faţă de prelucrarea ulterioară 
în produse nealimentare. 

 

█ Colectarea separată a textilelor 

Începând cu data de 01.01.2025, firmele care produc deşeuri, precum şi cele care deţin deşeuri, 
vor avea obligația de a colecta separat deșeurile de textile, sub sancțiunea plății unei amenzi al 
cărui cuantum poate varia între 20.000 LEI și 40.000 LEI.  

 

█ Majorarea obiectivelor de colectare separată a deșeurilor menajere 

Dacă în anul 2020 nivelul minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclare din masa totală generată, 
cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere, pe care 
autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ - teritoriale trebuia să îl 
îndeplinească a fost de 50%, până în anul 2035 nivelul minim de pregătire pentru reutilizare şi 
reciclarea deşeurilor municipale va fi de 65% din masă. 

 

█ Majorarea sancțiunilor 

O altă modificare relevantă este reprezentată de majorarea cuantumului amenzii aplicabile 
începând cu data de 25.09.2021, în cazul eliminării deșeurilor cu nerespectarea prevederilor legale 
aplicabile. Astfel, maximul amezii aplicabile persoanelor juridice este de 70.000 LEI în cazul 
eliminării deșeurilor cu nerespectarea prevederilor legale, respectiv prin: 

���� abandonarea deşeurilor; 

���� eliminarea deşeurilor; 

���� incendierea deşeurilor. 

 

OUG 92 / 2021 a intrat în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial, respectiv la data de 
26.08.2021. 
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