Amendament privind STRATEGIA LOCALĂ CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE
TERMEN MEDIU ȘI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU SECTORUL 4 AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Propun adaugarea unui punct la articolul 7 din strategie:
NR : 14
Masuri si actiuni propuse : Elaborarea unui studiu/plan care sa determine actiunile necesare atingerii unui
grad de colectare selectiva in 2020 de 50%
Termen de realizare : 2017
Expunere de motive
1. Conform STRATEGIA naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020, in Romania, peste 90% din
deşeurile municipale colectate sunt eliminate prin depozitare. O mai bună gestionare a deşeurilor poate
contribui la:
-reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - în special metan de la depozitele de deşeuri, dar şi dioxid de
carbon de emisie (prin reutilizare, reciclare şi alte metode de valorificare);
-creşterea eficienţei utilizării resurselor - economisirea energiei şi reducerea consumului de materiale prin
gestionarea eficientă a deşeurilor;
-protejarea sănătăţii publice prin gestionarea în condiţii de siguranţă a substanţelor potenţial periculoase;
-protejarea ecosistemelor (soluri, ape subterane, emisiile în aer)”
2. Conform raportului "Mediul European - Starea si Perspectiva 2015", Romania avea o rata de aproximativ
4,5% la reciclarea deseurilor mnicipale in anul 2012, fiind ultima in Uniunea Europeana la acest capitol.
Tara noastra inregistra un progres fata anul 2004, cand rata de reciclare a deseurilor municipale era in jurul
a 1%.
3. DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008
privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, articolul 11 :
(2) Pentru respectarea obiectivelor prezentei directive și pentru a evolua în direcția unei societăți europene
a reciclării cu un înalt nivel de eficiență a folosirii resurselor, statele membre adoptă măsurile necesare
destinate realizării urmă toarelor obiective:
(a) până în 2020, pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor, cum ar fi, cel puțin, hârtie, metal,
plastic și sticlă provenind din gospodării și, eventual, provenind din alte surse, în măsura în care aceste
fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, se mărește la un nivel minim de 50 %
din masa totală;
4. Dacă România ratează ţintele de valorificare şi reciclare pe care le are o paște, prin 2015, procedura de
infringement şi riscă, dacă aceasta este declanșată şi aplicată până la capăt, amenzi de 200.000 de euro
pe zi, pentru fiecare obiectiv neîndeplinit.
5. Legea 384/2013, articolul 1, punctul 6:Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ANEXA 1 (Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005)
Taxele încasate pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin
depozitare, în anul 2017 şi începând cu anul 2018.

Implementarea proiectului de act normativ este o oportunitate foarte buna pentru Sector 4 de a arata
implicare in proiecte de viitor pentru dezvoltare durabila și are impact pozitiv asupra mediului, sănătății și
securității cetățenilor.

