
ORDONANTA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (**republicata**)(*actualizata*) 

privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile 

(actualizata pana la data de 21 ianuarie 2007*) 

 

EMITENT:      GUVERNUL  
 

    ART. 1 

  Scopul prezentei ordonanŃe de urgenta îl constituie asigurarea gestionãrii eficiente a deşeurilor 

industriale reciclabile în condiŃii de protecŃie a mediului şi a sãnãtãŃii populaŃiei. 

    ART. 2 

  (1) Grupele de deşeuri industriale reciclabile sunt prevãzute în anexa nr. 1 care face parte integrantã 

din prezenta ordonanta de urgenta. 

  (2) Grupele de deşeuri industriale reciclabile prevãzute în anexa nr. 1 pot fi modificate sau completate 

prin hotãrâre a Guvernului. 

    ART. 3 

  La baza gestionãrii grupelor de deşeuri industriale reciclabile care fac obiectul anexei nr. 1 stau 

urmãtoarele principii generale: 

  a) principiul utilizãrii numai a acelor procedee de gestionare a deşeurilor industriale reciclabile care 

nu constituie un risc pentru sãnãtatea populaŃiei şi pentru mediul înconjurãtor; 

  b) principiul "poluatorul plãteşte"; 

  c) principiul "responsabilitãŃii producãtorului"; 

  d) principiul utilizãrii celor mai bune tehnici disponibile, fãrã antrenarea unor costuri excesive. 

    ART. 4 

  Definirea termenilor specifici utilizaŃi pentru aplicarea prezentei ordonanŃe de urgenta este prevãzutã 

în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta ordonanta de urgenta. 

    ART. 5 

  DeŃinãtorii de deşeuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligaŃi sa asigure strângerea, 

sortarea şi depozitarea temporarã a acestora, cu respectarea normelor de protecŃie a mediului şi a 

sãnãtãŃii populaŃiei, precum şi reintroducerea lor în circuitul productiv prin: 

  a) reutilizarea în propriile procese de producŃie; 

  b) valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, şi comercializarea materiilor prime secundare şi, 

respectiv, a produselor reutilizabile obŃinute prin reciclare; 

  c) predarea cãtre agenŃii economici specializaŃi, autorizaŃi pentru valorificare, a deşeurilor industriale 

reciclabile, pe baza documentelor de provenienta. 

    ART. 6 
  DeŃinãtorii de deşeuri industriale reciclabile, persoane fizice, sunt obligaŃi: 

  a) sa nu depoziteze şi sa nu abandoneze deşeurile industriale reciclabile în condiŃii care contravin 

normelor de protecŃie a mediului şi a sãnãtãŃii populaŃiei; 

  b) sa depunã separat deşeurile industriale reciclabile acolo unde exista recipiente sau incinte special 

destinate acestui scop. 

    ART. 7 

  (1) AgenŃii economici care realizeazã activitãŃi de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la 

persoane fizice isi pot desfasura activitatea numai în baza autorizaŃiei de colectare emise de prefectura 

judeŃului, cu avizul primãriei comunei, oraşului sau municipiului în care isi desfãşoarã activitatea 

agentul economic respectiv, pe baza dovezii ca deŃine spaŃiul şi dotãrile corespunzãtoare necesare 

pentru depozitarea deşeurilor colectate şi pe baza autorizaŃiei de mediu emise de autoritatea teritorialã 

pentru protecŃia mediului, conform reglementãrilor în vigoare. 

--------- 

  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt : 

  Potrivit art. II din LEGEA nr. 138 din 12 mai 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 426 



din 17 mai 2006, autorizaŃiile de colectare a deşeurilor, prevãzute la alin. (1) al art. 7 din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 16/2001 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, emise de prefectura 

judeŃului începând cu 1 ianuarie 2006, al cãror termen de valabilitate nu a expirat, se anuleazã şi isi 

înceteazã aplicabilitatea începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi. 

  (2) Se interzice, pana la data de 31 decembrie 2007, achiziŃionarea de la persoane fizice a metalelor 

neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile, cu excepŃia metalelor preŃioase, a 

bateriilor şi a acumulatorilor uzati pentru autovehicule. 

  (3) AutorizaŃia de colectare va cuprinde în mod obligatoriu urmãtoarele elemente: 

  a) denumirea agentului economic colector; 

  b) datele de identificare a agentului economic colector: 

  - sediul; 

  - numãrul de înregistrare la oficiul registrului comerŃului; 

  - codul fiscal; 

  c) grupa de deşeuri industriale reciclabile pentru care se acorda autorizaŃia de colectare; 

  d) adresa punctului de colectare; 

  e) termenul de valabilitate. 

  (4) AgenŃii economici prevãzuŃi la alin. (1) sunt obligaŃi sa reintroduca în circuitul productiv 

deşeurile industriale reciclabile colectate prin predarea cãtre agenŃii economici specializaŃi, autorizaŃi 

pentru activitatea de valorificare a acestora, în condiŃiile prezentei ordonanŃe de urgenta. 

  (5) AgenŃii economici care colecteazã deşeuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt 

obligaŃi sa elibereze deŃinãtorilor adeverinta de primire şi plata, care va conŃine în mod obligatoriu 

urmãtoarele elemente: 

  a) denumirea agentului economic colector; 

  b) datele de identificare a deŃinãtorului: 

  - numele şi prenumele; 

  - actul de identitate, seria şi numãrul, codul numeric personal; 

  - domiciliul; 

  c) deseul reciclabil predat şi definirea naturii acestuia; 

  d) cantitatea, preŃul, valoarea; 

  e) provenienta deseului, declarata de deŃinãtor pe propria rãspundere; 

  f) semnatura agentului colector şi a persoanei fizice deŃinãtoare. 

    ART. 8 

  Alin. (1) a fost abrogat  

  Alin. (2) a fost abrogat  

  (3) Autorizarea din punct de vedere al protecŃiei mediului a activitãŃilor prin care se realizeazã 
operaŃiunile de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile se face de cãtre autoritãŃile teritoriale 

pentru protecŃia mediului, în conformitate cu legislaŃia de mediu în vigoare. 

  Art. 9 a fost abrogat 

  Art. 10 a fost abrogat  

    ART. 11 

  AgenŃii economici specializaŃi în activitãŃi de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile sunt 

obligaŃi sa livreze materiile prime secundare sau produsele reutilizabile obŃinute, numai însoŃite de 

documente de certificare a calitãŃii sau de certificate de garanŃie, dupã caz, conform reglementãrilor în 

vigoare. 

    ART. 12 

  AgenŃii economici care deŃin, colecteazã şi/sau valorifica deşeuri industriale reciclabile sunt obligaŃi 

sa Ńinã evidenta lor, sa raporteze şi sa furnizeze informaŃii la cererea persoanelor cu drept de control, 

conform prevederilor prezentei ordonanŃe de urgenta şi ale celorlalte reglementãri în vigoare. 

    ART. 13 

  Nerespectarea obligaŃiilor prevãzute în prezenta ordonanta de urgenta constituie contravenŃii, dacã, 



potrivit legii, nu sunt considerate infracŃiuni, şi se sancŃioneazã dupã cum urmeazã: 

  a) cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei şi confiscarea contravalorii deşeurilor industriale reciclabile 

derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5 şi ale art. 7 alin. (1), (4) şi (5); 

  b) cu amenda de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei şi anularea autorizaŃiei de colectare pentru 

nerespectarea prevederilor art. 7 alin (2); 

  c) cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 12; 

  d) cu amenda de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11; 

  e) cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6. 

    ART. 14 

  (1) Falsul în declaraŃia deŃinãtorului de deşeuri industriale reciclabile referitoare la provenienta 

acestora, precum şi furturile sau sustragerile de materiale, produse sau echipamente în vederea 

valorificãrii ca deseu constituie infracŃiune şi se pedepseşte conform Codului penal. 

  (2) Dacã furturile sau sustragerile de materiale, produse şi echipamente în vederea valorificãrii pun în 

pericol mediul, precum şi sãnãtatea şi/sau siguranta populaŃiei, aceasta constituie infracŃiune şi se 

pedepseşte ca agravantã conform Codului penal. 

    ART. 15 

  (1) Constatarea contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest 

scop de Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Apelor şi ProtecŃiei Mediului, Ministerul de 

Interne, Ministerul AdministraŃiei Publice, Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor şi LocuinŃei 

şi de Ministerul FinanŃelor Publice, dupã caz. 

  (2) ContravenŃiilor prevãzute la art. 13 le sunt aplicabile dispoziŃiile Legii nr. 32/1968  privind 

stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor, cu excepŃia art. 25-27*). 

  (3) Deşeurile industriale reciclabile a cãror provenienta nu poate fi doveditã ca fiind legalã sau care 

fac obiectul valorificãrii ori al unor acte sau fapte de comerŃ neconforme cu prevederile legale se 

confisca şi se valorifica în condiŃiile legii, contravaloarea acestora fãcându-se venit la bugetul local al 

localitãŃii în a carei raza teritorialã s-a fãcut constatarea faptica, dacã acestea nu au fost returnate celor 

în drept. 

──────────────────── 

  *) Legea nr. 32/1968  a fost abrogatã prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic 

al contravenŃiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001. 

 

    ART. 16 

  Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 

33/1995  privind mãsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a 

deşeurilor refolosibile de orice fel, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 
august 1995, aprobatã prin Legea nr. 137/1996 . 

 

 

    ANEXA 1 

 

                        GRUPE 

       de deşeuri industriale reciclabile 

 

  Deşeuri metalice feroase 

  Deşeuri metalice neferoase 

  Deşeuri de hârtii-cartoane 

  Deşeuri de sticla (sparturi de sticla) 

  Deşeuri de mase plastice 

  Deşeuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer şi articole din cauciuc uzate) 

  Deşeuri textile 



 

    ANEXA 2 

 

                      DEFINIREA 

                 termenilor specifici 

 

  Deseu - orice substanta sau orice produs din categoriile prevãzute în anexa nr. 1, pe care deŃinãtorul 

nu îl mai utilizeazã sau pe care are intenŃia ori obligaŃia sa nu îl mai utilizeze 

  Colectare - strângerea, sortarea şi/sau regruparea (depozitarea temporarã) a deşeurilor în vederea 

transportãrii lor spre valorificare 

  Valorificare - orice operaŃiune de dezmembrare, sortare, reciclare, tãiere, maruntire, presare, balotare, 

topireturnare, pretratare, amestec sau alta operaŃiune care determina schimbarea naturii sau a 

compoziŃiei, efectuatã asupra unui deseu industrial prin procedee industriale, în vederea reutilizarii 

  DeŃinãtor - persoana fizica sau juridicã ce deŃine la un moment dat, sub orice forma, deşeuri 

industriale reciclabile 

  Gestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea 

zonelor de depozitare dupã închiderea acestora 

  Reciclare - operaŃiunea de reprelucrare într-un proces de producŃie a deşeurilor industriale pentru a fi 

reutilizate în scopul iniŃial sau pentru alte scopuri. 

 


