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OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile 

ulterioare – Legea 426/2001, OUG 61/2006, Legea 

27/2007 si Legea 101/2006 

• Procesele si metodele folosite pentru valorificarea sau 
eliminarea deseurilor trebuie sa nu puna in pericol 
sanatatea populatiei si a mediului, respectand in mod 
deosebit urmatoarele: 

– sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau 
vegetatie 

– sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut 

– sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate 

 

• Se interzice abandonarea , aruncarea sau 
eliminarea necontrolata a deseurilor ! 
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OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile 

ulterioare – Legea 426/2001, OUG 61/2006, Legea 

27/2007 si Legea 101/2006 

• Conform principiului „poluatorul plateste” , costurile operatiilor de 
eliminare se suporta de catre: 

– detinatorul de deseuri care le preda unui colector autorizat 

– detinatorul anterior sau producatorul produsului din care a 
rezultat deseul 

 IMPORTANT  

In situatia in care producatorul / detinatorul de deseuri 
este necunoscut, cheltuielile legate de curatarea si 
refacerea mediului sunt suportate de autoritatile 
administratiei publice locale. Dupa identificarea 
faptuitorului, acesta urmeaza sa suporte atat 
cheltuielile efectuate de primarie cat si cele legate de 
actiunile de identificare. 
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OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile 

ulterioare – Legea 426/2001, OUG 61/2006, Legea 

27/2007 si Legea 101/2006 

• Obligatii de control ale Primarilor si imputernicitilor 
acestora: 
– gestiunea deseurilor menajere si de constructie 

– eliminarea deseurilor periculoase si a celor de productie 

– facilitatile si instalatiile pentru stocarea si neutralizarea deseurilor 
menajere, din constructii, industriale si periculoase 

 

 IMPORTANT  

 Primaria indica detinatorilor amplasamentul pentru 
eliminarea deseurilor provenite de la demolarea ori 
reabilitarea constructiilor si ruta de urmat pentru 
transport. 
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OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile 

ulterioare – Legea 426/2001, OUG 61/2006, Legea 

27/2007 si Legea 101/2006 

• Obligatiile admistratiilor publice locale (comune, orase si 
municipii): 
– asigura colectarea selectiva, transportul, neutralizarea, 

valorificarea si eliminarea finala a deseurilor 

– asigura spatiile necesare pentru colectarea selectiva, dotarea 
acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu, 
functionalitatea acestora 

– asigura informarea locuitorilor asupra sistemului de gestionare a 
deseurilor 

 

• Obligatiile persoanelor fizice 
– sa depuna separat deseurile acolo unde exista recipiente special 

destinate acestui scop 

– sa nu abandoneze si sa nu depoziteze deseurile in afara 
locurilor special amenajate  
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OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile 

ulterioare – Legea 426/2001, OUG 61/2006, Legea 

27/2007 si Legea 101/2006 

 

• SANCTIUNI 

– Persoane fizice: 200 – 2.000 Lei 

– Persoane juridice:  10.000 – 20.000 Lei 

– Autoritatile administratiei publice locale (direct 

sau prin delegare):  3.000 – 15.000 Lei  



7 

OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile 

ulterioare – Legea 426/2001, OUG 61/2006, Legea 

27/2007 si Legea 101/2006 

• DESEU – orice substanta sau obiect de 
care detinatorul se debaraseaza, are 
intentia sau obligatia de a se debarasa 

• Una din operatiile de valorificare a 
deseurilor: utilizarea drept combustibil sau 
alte mijloace de generare energie 

• HG 856/2002 cuprinde lista tuturor 
deseurilor, clasificate in 20 de categorii, 
codificate, inclusiv deseurile periculoase 
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HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata de 

HG 268/2005 

• Obiectul acestei hotarâri constituie reglementarea activitatilor de 
incinerare si coincinerare a deseurilor si a masurilor de control si 
urmarire a instalatiilor de incinerare si coincinerare. 

 

• Definitii 
– - instalatie de incinerare - orice unitate tehnica stationara sau mobila si 

echipamentul destinat tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara 
recuperarea caldurii de ardere rezultate.  

– - instalatie de coincinerare - orice instalatie fixa sau mobila, al carei 
scop principal este generarea energiei sau a unor produse materiale, 
care foloseste deseuri drept combustibil uzual sau suplimentar sau în 
care deseurile sunt tratate termic pentru eliminare. 
În cazul în care coincinerarea are loc astfel încât scopul principal al 
instalatiei nu este generarea de energie sau producerea de produse 
materiale, ci tratarea termica a deseurilor, instalatia este considerata 
instalatie de incinerare  
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HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, 

modificata de HG 268/2005 

    IMPORTANT 

• Arderea deseurilor este interzisa  

• Exceptii 

– arderea in instalatii de incinerare sau 

coincinerare autorizate. 

– Arderea deseurilor lemnoase (neacoperite 

sau tratate cu substante chimice) in instalatii 

de incalzire 
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CONSTATARI 

• Pana de curand in Romania practica cea mai 

simpla de a scapa de deseuri a fost arderea sub 

diverse forme: 

– gospodarii ard in curte sau in vecinatatea acesteia 

deseurile menajere si vegetale 

– Primariile tolereaza si incurajeaza arderea depozitelor 

de deseuri menajere  

– Agentii economici prefera arderea deseurilor generate  

– Proprietarii de terenuri agricole ard resturile vegetale 

(paie, iarba uscata, coceni de porumb, stufarisuri) 
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CONSTATARI 
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CAUZE 

• CAUZELE acestor practici: 

– lipsa de informatie privind posibilitatea valorificarii 

deseurilor 

– lipsa serviciilor de salubritate in mediul rural 

– lipsa dotarilor necesare pentru colectarea selectiva a 

deseurilor  

– traditia si mentalitatea 

– numarul redus a agentilor economici de valorificare 

– costuri suplimentare 

– reaua credinta 
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SOLUTII 

• SOLUTII PROPUSE 

– infiintarea si functionarea serviciilor de 
salubritate in fiecare unitate teritorial 
administrativa 

– introducerea sistemului colectarii selective si 
popularizarea avantajelor acestuia 

– infiintarea platformelor de compost pentru 
resturile vegetale 

– valorificarea energetica a deseurilor 
combustibile in instalatii autorizate 
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ARDEREA MIRISTILOR 

IMPORTANT 

• Legea protectiei mediului – OUG 195/2005 , 

aprobata de Legea 265/2006: 

– Se interzice arderea miristilor, stufului, tufarisurilor 

sau vegetatiei ierboase fara acceptul APM si fara 

informarea prealabila a ISUJ. 

• SANCTIUNI:  

– persoane fizice:       3.000 – 6.000 Lei 

– persoane juridice:   25.000 – 50.000 Lei 
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ARDEREA MIRISTILOR 

• Exemple:  

– se practica arderea miristilor de paioase, a 

resturilor vegetale de porumb, cartofi 

– se practica incendierea vegetatiei ierboase 

uscata primavara 

– in zonele de stufaris existente in zonele ariilor 

de protectie speciala avifaunistice se 

incendiaza stuful 
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ARDEREA MIRISTILOR 

• Primarii trebuie sa informeze cetatenii despre 

interdictiile mentionate mai sus, iar in cazul 

constatarii unei neconformitati sa actioneze 

imediat pentru remediere, inclusiv sa aplice 

sanctiunile legale. 

 

    IMPORTANT 

• In asemenea cazuri, administratorii terenurilor 

agricole arse nu mai primesc subventii  
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ARDEREA ANVELOPELOR UZATE 

 HG 170/2004 PRIVIND GESTIONAREA ANVELOPELOR UZATE 

• Persoanele fizice şi persoanele juridice care deţin anvelope uzate 
au următoarele obligaţii: 

– să nu le abandoneze pe sol, prin îngropare, în apele de 
suprafaţă şi ale mării teritoriale; 

– să nu le incinereze decât în condiţiile prevăzute în Hotărârea 
Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor; 

– să le predea persoanelor juridice care comercializează anvelope 
noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării ori persoanelor 
juridice autorizate să le colecteze şi/sau să le valorifice conform 
legislaţiei în vigoare. 

 

• SANCTIUNI 

– persoane fizice:          100 – 500 Lei 

– persoane juridice:      5.000 – 10.000 Lei 
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ULEIURI UZATE 

   HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate 

• Se interzic persoanelor fizice şi operatorilor economici: 

a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafata, 
apelesubterane, apele marii teritoriale şi în sistemele de 
canalizare; 

b) evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare 
a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea reziduurilor rezultate 
din valorificarea şi incinerarea acestora; 

c) valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metodecare 
generează poluare peste valorile limita admise de legislaţia în 
vigoare; 

d) amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzateprevăzute în 
anexa nr. 1 şi/sau cu alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili 
policlorurati ori alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de 
substanţe şi preparate chimice periculoase; 
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ULEIURI UZATE 

e) amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei 
nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere 
şi utilizarea acestui amestec drept carburant; 

f) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifica 
uleiurile;  

g) incinerarea uleiurilor uzate în alte instalaţii decât cele prevăzute 
în HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

h) colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate încomun cu 
alte tipuri de deşeuri; 

i) gestionarea uleiurilor uzate de către personae neautorizate; 

j) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare amaterialelor. 



20 

ULEIURI UZATE 

• Persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri 
uzate sunt obligate sa predea cu titlu gratuit 
intreaga cantitate numaioperatorilor economici 
autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare, 
valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate 
(ateliere service, comercianti de uleiuri, unitati 
de colectare) 

• SANCTIUNI 

– persoane fizice:        100 – 5000 Lei 

– persoane juridice:    5000 – 22500 Lei 
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DESEURI LEMNOASE 

    HG 2293/2004 

 

• Deseuri lemnoase: 

– resturile de exploatare forestiera 

– coaja, rumegusul, talasul, aschiile, marginile 
rezultate din prelucrare 

– materiale lemnoase depozitate pe terenuri 
sau spatii care nu sunt destinate acestui scop 
( albii si maluri de ape). 



22 

DESEURI LEMNOASE 
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DESEURI LEMNOASE 

• Obligatiile detinatorilor de deseuri lemnoase: 
– depozitarea temporara in mod selectiv doar pe 

platforme betonate 

– evidenta cantitatilor de deseuri pe categorii conform 
HG 856/2002 

– sa nu valorifice drept combustibil deseurile din lemn 
acoperite sau tratate cu produse sintetice  

– sa valorifice intreaga cantitate de deseuri produsa 

• SANCTIUNI 
– persoane fizice:         500 – 5.000 Lei 

– persoane juridice:    5.000 – 10.000 Lei 


