Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa
INFORMARE
Creșterea tot mai rapidă a populației, urbanizarea și
dezvoltarea economică produc cantități tot mai mari de deșeuri
care supraîncărcă sistemele existente de gestionare a
deșeurilor.
Cu toate acestea, devine din ce în ce mai dificilă
construirea de noi gropi de gunoi, iar depozitele existente pot
provoca
daune semnificative asupra mediului. Găsirea
soluțiilor, deși vitală în ceea ce privește impactul asupra
mediului și a sănătății umane, nu este simplă datorită
complexității aplicării acestora, atât din punct de vedere
legislativ, dar și din punct de vedere al aplicării efective.
Necolectarea selectivă a deșeurilor face ca gropile de gunoi
să se transforme în munți de gunoi, iar poluarea cu plastic să
acapareze suprafețe tot mai mari, ajungând în lacuri și râuri, iar
în final în mări și oceane.
Astfel, criza deșeurilor se adâncește prin practicile
neconforme de gestionare a deșeurilor care permit ca deșeurile
ascunse, îngropate în pământ sau aflate la zeci de metri sub
ape
să pună în pericol viața planetei pentru că ne
contaminează apa, aerul, pământul, hrana – viitorul !
În plus, în ultima perioadă s-a observat o accentuare a
fenomenului poluării prin arderea ilegală a deșeurilor, care
pune în pericol sănătatea oamenilor.
Prin incinerare, deșeurile contribuie la eliberarea în aer a
diferitelor gaze periculoase, metale grele și dioxid de
sulf, otrăvind flora și fauna sălbatică, cât și comunitățile
locale, care suferă din ce în ce mai mult de cancer, diabet,
tulburări hormonale, afecțiuni ale pielii, neurotoxicitate, leziuni
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ale rinichilor, ficatului și afecțiuni de natură sexuală, boli ale
sistemului osos și multe altele.
Datorită
managementului
inadecvat
al
deșeurilor,
determinată și de lipsa infrastructurii de tratare a deșeurilor şi
a capacității de eliminare prin depozitare, a apărut ca prioritate
emiterea unor reglementări care să reducă poluarea prin
arderea ilegală a deșeurilor, dar și să faciliteze UAT-urilor
preluarea terenurilor necesare dezvoltării sistemelor integrate
de gestionare a deșeurilor, inclusiv prin fonduri europene.
Astfel, a fost emisă Ordonanța de urgență nr. 38 din 6
aprilie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte
normative în vederea eficientizării gestionării deșeurilor care a
adus unele modificări importante Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, publicată în
Monitorul Oficial nr. 344 din 7 aprilie 2022, pentru a stăvili
extinderea acestor practici dăunătoare mediului și populației.
Motivând urgența acestor reglementări, domnul Barna
Tánczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor arată că

” …fenomenul arderilor de deșeuri se intensifică și autoritățile
responsabile de aplicarea legii au nevoie de instrumente
puternice pentru a putea combate acest fenomen. Este motivul
pentru care am considerat că orice altă întârziere ar fi
împotriva interesului public și am decis să aprobăm aceste
modificări prin ordonanță de urgență. Începând de acum,
unitățile de parchet din țară, Poliția și Garda Națională de
Mediu au la dispoziție cadrul legal pentru a stopa mafia
arderilor ilegale de deșeuri din România.”
Totodată, prin noua ordonanță este definită acțiunea de
abandonare ca fiind = “aruncarea, inclusiv îngroparea de către

o persoană fizică sau juridică a deșeurilor și/sau substanțelor
sau obiectelor în locuri sau spații, altele decât cele special
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amenajate
acestora;”

pentru

colectarea,

depozitarea

și

tratarea

Iată celelalte modificările aduse O.U.G. nr. 92/2021:
- La articolul 20, alineatul (5) se modifică și va avea
următorul cuprins: (5) Se interzice incendierea oricărui tip de

deșeu și/sau substanță sau obiect.
- La articolul 20, după alineatul (5)se introduce un nou
alineat, alineatul (6) cu următorul cuprins: (6) Îngroparea
deșeurilor de orice fel este interzisă
- La articolul 62 alineatul (1) Următoarele fapte constituie
contravenție și se sancționează după cum urmează, litera b) se
modifică și va avea următorul cuprins:

b) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru
persoanele fizice, și de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru
persoanele juridice, în cazul încălcării dispozițiilor art. 20 alin.
(3) care prevede că ” Abandonarea deșeurilor este interzisă.”
- La articolul 66 alineatul (1) Constituie infracțiuni și se
pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă
următoarele fapte:, după litera d) se introduc trei noi litere,
literele e)-g), cu următorul cuprins:

e) incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau
obiect;
f) îngroparea deșeurilor;
g) eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate.
NU MAI ESTE TIMP DE PIERDUT !
ACUM, ÎMPREUNĂ, SĂ NE UNIM EFORTURILE PENTRU CA
ROMÂNIA
SĂ DEVINĂ O ȚARĂ FĂRA DEȘEURI ABANDONATE !
SERVICIUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
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