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S-a publicat Legea nr. 211/2011 („Legea") privind regimul deşeurilor.

Conform Legii, deşeurile sunt definite ca orice substanţă sau obiect pe care 
deţinătorul le aruncă sau are intenţia sau obligaţia să le arunce. Mai mult, 
deşeurile periculoase trebuie să respecte prevederi specifice pentru control, 
transport şi etichetare. 

Printre categoriile sau tipurile generice de deşeuri periculoase se regăsesc: 
 reziduuri de substanţe refolosite ca solvenţi; 
 uleiuri minerale şi substanţe uleioase; 
 cerneluri, coloranţi, pigmenţi, vopsele, grunduri, lacuri; 
 răşini, latex, plastifianţi, cleiuri/adezivi; 
 acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice.

Astfel, producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi - pe lângă evidenţa 
deşeurilor - să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase 
generate din propria activitate, şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase 
datorită originii sau compoziţiei lor. 

De asemenea, un subprodus nu este considerat deşeu dacă substanţa sau obiectul 
care rezultă în urma unui proces de producţie îndeplineşte cumulativ anumite 
condiţii (de exemplu substanţa sau obiectul poate fi utilizat(ă) direct, fără a fi 
supus(ă) unei prelucrări suplimentare).  

În conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte” costurile operaţiilor de 
gestionare a deşeurilor se suportă de către producătorul iniţial de deşeuri sau, 
după caz, de deţinătorul actual sau anterior al deşeurilor. 

Mai mult, Legea introduce aplicarea unui regim de răspundere extinsă a 
producătorului, care poate fi obligat sau încurajat: 

 să producă şi să comercializeze bunuri cu utilizări multiple; 
 să proiecteze produsele cu un impact minim asupra mediului; 
 să accepte produsele returnate şi deşeurile care rămân după utilizarea 

acestora.

Contravenţiile săvârşite de către producătorii şi deţinătorii de deşeuri -persoane 
juridice- se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 40.000 lei. De asemenea, 
anumite fapte constituie  infracţiuni şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni 
la 5 ani.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se realizează de către Garda 
Naţională de Mediu, precum şi de către autorităţile locale. 

[Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 837/25.11.2011.]

Pentru mai multe informaţii îi puteţi contacta pe Peter de Ruiter, Mihaela Mitroi, 
Ionuţ Simion, Daniel Anghel sau Brian Arnold.


