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PRECIZĂRI 

privind Hotărârea Curții de Justiție a U.E. 

în Cauza C-301/2017 

Ministerul Mediului a luat act, în data de 18 octombrie a.c., de conținutul Hotărârii 

Curții de Justiție a U.E. în Cauza C-301/2017, în legătură cu care face următoarele 

precizări: 

La solicitarea Comisiei Europene, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a constatat 

faptul că România nu s-a conformat obligației de a închide 68 de depozite de deșeuri 

neconforme, potrivit căreia un depozit de deșeuri nu se poate considera închis decât 

după ce autoritățile competente au efectuat o inspecție finală, au evaluat toate 

rapoartele înaintate de operator și au comunicat operatorului acceptarea închiderii. 

Opinia publică din România este la curent cu eforturile consistente și constante făcute 

de autorități pentru rezolvarea acestei situații.  

Astfel, începând cu anul 2015, din cele 109 depozite de deșeuri neconforme, la acea 

dată (pe care era sistată totuși activitatea de depozitare, dar, datorită faptului că nu 

erau închise conform legislației europene, puteau reprezenta o amenințare pentru 

mediu), s-a reușit să se închidă 41 de depozite, astfel încât, în momentul sesizării Curții 

de Justiție a Uniunii Europene de către Comisia Europeană, mai existau încă 68 de 

depozite pentru care măsurile de remediere și închidere nu erau finalizate. 

Este vorba despre: 

40 de amplasamente depozite industriale: 

- 25 depozite Deșeuri industriale periculoase 

- 15 depozite Deșeuri industriale nepericuloase 

 și 28 de amplasamente depozite municipale neconforme. 

În urma demersurilor de urgentare a închiderii acestor depozite, întreprinse de 

Ministerul Mediului în perioada 2017-2018, în prezent, au mai rămas neînchise doar 13 

depozite de deșeuri municipale neconforme și 38 depozite de deșeuri industriale 

periculoase și nepericuloase. 

În cadrul ședinței de guvern din data de 13 iulie 2017, a fost aprobat de către Guvernul 

României un MEMORANDUM, având ca obiect ”Închiderea tuturor depozitelor de deșeuri 

neconforme de pe teritoriul României, în condițiile Directivei 1999/31/CE a Consiliului 

din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri”, în care Ministerul Mediului a 

prezentat situația de fapt și a propus soluții de rezolvare a acesteia. În acest sens,  a 

fost înființat un grup de lucru interinstituțional, la nivel de secretar de stat și la nivel 

tehnic, coordonat de Ministerul Mediului. 
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În paralel, la 13 septembrie a.c., prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 971, a fost 

constituită COMISIA DE VERIFICARE A AMPLASAMENTELOR DEPOZITELOR DE DEȘEURI 

OBIECT AL CAUZEI C-301/17, termenul de finalizare a acțiunii fiind 19 octombrie a.c., 

iar rezultatele acesteia urmând a fi comunicate membrilor Guvernului. 

De asemenea, avem în vedere o serie de modificări de ordin legislativ, vizând: 

- modificarea normativelor privind închiderea  și monitorizarea post-închidere  

diferențiate pentru depozitele municipale și pentru cele industriale 

nepericuloase; 

- completarea atribuțiilor Administrației Fondului pentru Mediu pentru derularea 

demersurilor necesare în relație cu Comisia Europeană în vederea finanțării din 

fonduri europene (POIM) a închiderii acestor depzoite neconforme și a costurilor 

generate de monitorizarea post-închidere; 

- completarea HG nr. 349/2005 în sensul stabilirii unui regim sancționator mai 

drastic etc. 

Nu în ultimul rând, Ministerul Justiției, în colaborare cu Ministerul Mediului, conlucrează 

pentru completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

de insolvenţă, cu reglementări referitoare la obligațiile de mediu în cadrul procedurilor 

de insolvență. 

Este un aspect extrem de important, pentru că, deși infringement-ul se răsfrânge asupra 

statului, nu trebuie să uităm că majoritatea acestor depozite neconforme se află în 

proprietate privată! 

Multe dintre acestea aparțin unor firme aflate în insolvență sau faliment, ale căror 

obligații de mediu sunt extrem de greu de recuperat de la practicienii în insolvență, 

către care s-au transferat. 

Deși în Hotărîrea Curții de Justiție a Uniunii Europene nu sunt prevăzute sancțiuni 

pecuniare, Ministerul Mediului va acționa în continuare pentru conformare, în cel mai 

scurt timp posibil și respectarea tuturor obligațiilor ce revin potrivit Directivelor care 

reglementează domeniul gestionării deșeurilor, în calitate de Stat Membru al UE, cât și 

a țintelor propuse prin Programul de guvernare. 

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 

 

 

 


