
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

 

privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele 

obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractiva, 

aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul 

de Afaceri  

 

 

Având în vedere principiul supremaţiei dreptului Uniunii Europene şi în virtutea 

acestuia, consecinţele neîndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din dreptul Uniunii 

Europene, respectiv articolele 4 şi 13, alin.(2) din Directiva 2006/21/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea deşeurilor din industriile 

extractive şi de modificare a Directivei 2004/35/UE, şi în special riscul declanşării 

unei acţiuni în constatarea neexecutării unor hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene şi al aplicării sancţiunilor pecuniare, 

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi 

constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

     

Art. 1.  Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 

Afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea asigurării conformării statului 

român la unele obligaţii de mediu prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 

privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, din sarcina operatorilor 

economici din industria extractivă,  pe care acest minister îi are sub autoritate. 

 

Art. 2. Pentru îndeplinirea acestor măsuri Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Relaţiilor cu Mediul de Afaceri verifică îndeplinirea cumulativă a următoarelor 

condiții: 

a) operatorul economic se află în procedura falimentului, deschisă potrivit 

legislației insolvenței aplicabile ; 

b) sumele din fondul de garantare constituit pentru obligaţiile de mediu, nu sunt 

suficiente pentru realizarea masurilor; 

c)  s-a pronunțat, de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, o hotărâre de 

condamnare prin care s-a constatat neîndeplinirea obligațiilor de mediu, 

prevăzute de articolele 4 şi 13 alin.(2) din Directiva 2006/21/CE a 

Parlamentului European si a Consilului, privind gestionarea deşeurilor din 

industriile extractive şi de modificare a Directivei 2004/35/CE,  ori există 

iminența unei asemenea hotărâri. 

 

 

 



Art. 3.   

(1) Finanţarea măsurilor prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul statului prin 

bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 

 

(2) Pentru anul 2016, pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute la art. 1, prin derogare de 

la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate Ministerului Economiei, 

Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia guvernului. 

 

 

Art. 4.   

(1) Sumele utilizate pentru finanţarea măsurilor prevăzute la art. 1 sunt considerate 

cheltuieli pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, în 

cadrul procedurii falimentului, în înţelesul legislaţiei insolvenţei aplicabile şi se plătesc 

cu prioritate din valorificarea acestor bunuri. 

 

(2) Sumele încasate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 

Afaceri din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat, 

potrivit prevederilor legale. 
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