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LEGAL ALERT

LEGEA DEȘEURILOR NEPERICULOASE COMPOSTABILE
În data de 20 august 2020 în Monitorul Oficial
al României a fost publicată Legea nr.
181/2020
privind
gestionarea
deșeurilor
nepericuloase compostabile.
Legea impune (i) colectarea separată a
deșeurilor
biodegradabile
destinate
compostării în spațiile indicate sau (ii)
predarea către operatorii autorizați pentru
colectarea acestora de la persoanele fizice și
juridice care generează acest tip de deșeuri.
Legea nr. 181/2020 stabilește condițiile
utilizării deșeurilor nepericuloase pentru
atingerea țintelor și obiectivelor privind
reciclarea/valorificarea și reducerea eliminării
prin depozitare a biodeșeurilor, stabilește
categoriile de deșeuri destinate compostării,
de calitate a compostului, precum și
modalitățile de utilizare a compostului.
Totodată,
legea
impune
măsuri
de
supraveghere a pieței compostului în
România, obligațiile operatorilor economici și
atribuțiile autorităților administrației publice
centrale și județene.
Începând cu data de 1 ianuarie 2021,
autorităţile administraţiei publice locale sau,
după
caz,
subdiviziunile
administrativteritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile
de dezvoltare intercomunitară ale acestora,
nn

trebuie să implementeze sistemul de
colectare
separată
a
deşeurilor
biodegradabile,
să
extindă
colectarea
separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în
mediul urban, dublată de implementarea
schemei "plăteşte pentru cât arunci" şi să
încurajeze
compostarea
individuală
în
gospodăriile din mediul rural.
Astfel, dacă persoanele fizice și juridice nu
respectă prevederile menționate în Legea nr.
181/2020, acestea pot fi sancționate cu amenzi
cuprinse între 400 și 800 lei.
În ceea ce privește procedura de raportare,
tipul datelor și alte informații necesare care
sunt transmise de operatorii economici
implicați în activitățile de compostare vor fi
stabilite în termen de maximum 6 luni de la
data intrării în vigoare a prezentei legi, printrun ordin al conducătorului autorității publice
centrale pentru protecția mediului.
Important de menționat este faptul că
prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la
data publicării în Monitorul Oficial al
României, însemnând data de 20 februarie
2021.
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