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Subiect:  Petiția nr. 0581/2016, adresată de C.M., de cetățenie română, privind 
presupuse nereguli legate de colectarea și incinerarea deșeurilor medicale 
periculoase pe teritoriul României 

Petiția nr. 0672/2018, adresată de Dan Chițu, de cetățenie română, privind 
poluarea aerului din cauza depozitului de deșeuri Rudeni din București, 
România

Petiția nr. 0673/2018, adresată de Cătălin Mateescu, de cetățenie română, în 
numele asociației STOP Poluării Provenite De La Groapa De Gunoi Iridex – 
Chiajna – Rudeni, privind poluarea aerului din cauza depozitului de deșeuri 
Rudeni din București, România

Petiția nr. 0674/2018, adresată de A.P., de cetățenie română, privind 
poluarea aerului din cauza depozitului de deșeuri Rudeni din București, 
România

Petiția nr. 1039/2018, adresată de Valentina Cucu, de cetățenie română, 
privind poluarea aerului din cauza depozitului de deșeuri Rudeni din 
București, România

Petiția nr. 0156/2019, adresată de A.U., de cetățenie română, privind 
poluarea gravă din nordul orașului București, România

1. Rezumatul petiției nr. 0581/2016

Petiționarul acuză o societate care operează în domeniul gestionării deșeurilor medicale de 
evaziune fiscală, de nerespectarea regimului deșeurilor medicale și de periclitarea sănătății 
publice. Petiționarul relatează că societatea a aruncat camioane pline de medicamente care ar 
fi trebuit să fie distruse. Ulterior, medicamentele respective au fost recuperate de către 
paznicii depozitului de deșeuri și vândute în farmacii. Petiționarul susține că apa este 
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infectată, că sănătatea locuitorilor este afectată și, prin urmare, solicită Parlamentului 
European să efectueze investigațiile necesare și să sancționeze societatea respectivă.

Rezumatul petițiilor nr. 0672/2018, nr. 0673/2018 și nr. 0674/2018

Petiționarul reclamă problema vaporilor și a emisiilor toxice care afectează grav, de câțiva 
ani, localitatea Chiajna, precum și o zonă din București. El își exprimă îngrijorarea cu privire 
la riscul asupra sănătății rezidenților, în principal ca urmare a arderii deșeurilor și a emisiilor 
de hidrogen sulfurat. Acesta invită instituțiile europene să ia măsuri, întrucât nu a obținut 
rezultate concrete, în ultimii ani, din partea autorităților locale române.

Rezumatul petiției nr. 1039/2018

Petiționara reclamă poluarea cu gaz H2S generată de depozitul de deșeuri de la Rudeni, aflat 
în apropierea orașului București, România, care afectează o mare parte din capitala României, 
precum și zonele din jurul acesteia. Ea subliniază că problema este cunoscută de ani de zile, 
însă autoritățile responsabile nu au reușit să adopte măsurile corespunzătoare pentru a pune 
capăt acestei situații.

Rezumatul petiției nr. 0156/2019

Petiționarul afirmă că, din cauza unei presupuse eliminări ilegale de deșeuri toxice în lacurile 
situate în nordul Bucureștiului (România), aerul a devenit toxic și irespirabil, amenințând 
serios sănătatea populației locale.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0581/2016, declarată admisibilă la 27 octombrie 2016.
Petițiile nr. 0672/2018, nr. 0673/2018 și nr. 0674/2018 au fost declarate admisibile la 19 
noiembrie 2018.
Petiția nr. 1039/2018 a fost declarată admisibilă la 22 februarie 2019.
Petiția nr. 0156/2019 a fost declarată admisibilă la 8 iunie 2019.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 216 alineatul (6), noul articol 227 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei la petiția nr. 0581/2016, primit la 31 ianuarie 2017

Serviciile Comisiei monitorizează îndeaproape problemele legate de gestionarea deșeurilor în 
România, mai multe anchete fiind în desfășurare în acest sens. De exemplu, Comisia a luat 
măsuri în ceea ce privește vechile depozite de deșeuri neconforme care trebuiau să fie închise 
până la 16 iulie 2009, precum și în ceea ce privește lipsa unui plan de gestionare a deșeurilor 
și a unui program de prevenire a generării de deșeuri.

Uniunea Europeană a instituit o serie de norme cuprinzătoare1 privind eliminarea în condiții 
de siguranță a deșeurilor și gestionarea acestora, inclusiv a deșeurilor medicale și a 
medicamentelor periculoase, astfel încât sănătatea umană să nu fie pusă în pericol, iar mediul 
să nu fie afectat de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. În principal, este 
responsabilitatea autorităților competente din România să asigure respectarea legislației în 

1 Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, JO L 312, 22.11.2008.
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cauză.

În ceea ce privește situl Chiajna-Rudeni, în urma mai multor plângeri și scrisori privind 
modul în care sunt gestionate deșeurile în respectivul depozit, Comisia a fost informată de 
nemulțumirea cetățenilor din București și Ilfov. În acest context, la 28 noiembrie 2016, 
Comisia a deschis o anchetă EU Pilot din proprie inițiativă și a contactat autoritățile din 
România, pentru a strânge informații mai detaliate privind situația mai multor depozite de 
deșeuri din București, inclusiv a celui din Rudeni. Prezenta anchetă lansată de Comisie este 
mai amplă, dar acoperă și problemele legate de gestionarea deșeurilor periculoase semnalate 
în această petiție.

Concluzii

Astfel cum s-a explicat mai sus, Comisia desfășoară în prezent o anchetă privind problemele 
semnalate în această petiție.

4. Răspunsul Comisiei la petiția nr. 0581/2016 (REV I), primit la 30 iunie 2017

În luna noiembrie 2016, Comisia a deschis o anchetă EU Pilot din proprie inițiativă și a 
contactat autoritățile din România, pentru a strânge informații detaliate privind situația mai 
multor depozite de deșeuri din București. Referitor la situl Chiajna-Rudeni, a fost inclusă o 
întrebare privind problemele de gestionare a deșeurilor periculoase prezentate în această 
petiție.

Conform informațiilor primite de la autoritățile române, situl Chiajna-Rudeni nu este autorizat 
să primească deșeuri medicale netratate. Autoritățile de control competente din România 
efectuează atât verificări vizuale, cât și controale ale documentelor, pentru a verifica dacă în 
situl respectiv sunt depozitate deșeuri medicale netratate. În perioada 2014-2016, inspecțiile 
efectuate la situl respectiv nu au constatat încălcări în ceea ce privește eliminarea 
necorespunzătoare a deșeurilor medicale. Autoritățile din România au informat, de asemenea, 
serviciile Comisiei că, în vecinătatea sitului Chiajna-Rudeni, societatea SC Stericycle 
Romania SRL este autorizată, în temeiul legislației române, să efectueze colectarea și tratarea 
deșeurilor periculoase, inclusiv a deșeurilor medicale.

Concluzii

În lumina informațiilor furnizate de autoritățile naționale, serviciile Comisiei nu pot 
concluziona că autoritățile competente din România nu iau măsurile corespunzătoare pentru a 
se asigura că deșeurile medicale netratate nu sunt eliminate în situl Chiajna-Rudeni. Prin 
urmare, Comisia nu intenționează să desfășoare investigații suplimentare referitoare la 
aspectele semnalate în această petiție.

5. Răspunsul Comisiei la petiția nr. 0581/2016 (REV II), primit la 27 aprilie 2018

Comisia a examinat ultimele informații transmise de petiționar. Petiționarul a trimis fotografii 
cu transportul de deșeuri medicale, precum și două rapoarte oficiale de inspecție, din iulie 
2016 și ianuarie 2018, privind depășirea emisiilor atmosferice în urma incinerării deșeurilor și 
a depozitării deșeurilor medicale pe amplasamentul incineratorului și privind transportul de 
deșeuri medicale, împreună cu sancțiunile aferente aplicate de către autorități în ambele 
cazuri. În plus, petiționarul susține că cazul în discuție este legat de activități mafiote și de 
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evaziune fiscală. 

Comisia este de părere că documentele furnizate par să indice faptul că autoritățile 
competente au luat măsuri pentru inspectarea amplasamentului și pentru sancționarea 
societății în cazul căreia s-au constatat nereguli. 

Acuzațiile cu privire la existența activităților de criminalitate organizată și a evaziunii fiscale 
sunt chestiuni în privința cărora Comisia nu dispune de competențe directe și care ar trebui, 
prin urmare, soluționate în mod corespunzător de către autoritățile naționale competente. 

Comisia reamintește că statele membre sunt principalele responsabile de aplicarea și punerea 
în aplicare corectă a dreptului UE privind deșeurile și că acestea trebuie să ofere suficiente 
măsuri corective pentru a asigura o protecție juridică eficientă în domeniile reglementate de 
dreptul UE. 

6. Răspunsul Comisiei, primit la 22 februarie 2019

Petițiile0672/2018, 0673/2018 și 0674/2018

Comisia monitorizează îndeaproape problemele legate de gestionarea deșeurilor în România, 
mai multe acțiuni fiind în desfășurare în acest sens. De exemplu, Comisia a luat măsuri în 
privința vechilor depozite neconforme de deșeuri, care trebuiau să fie închise până la 
16 iulie 2009. Prin urmare, la 18 octombrie 2018, Curtea și-a pronunțat hotărârea în această 
cauză și a constatat că România nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare la cele 68 de depozite 
de deșeuri. De asemenea, Comisia monitorizează îndeaproape închiderea și reabilitarea celor 
101 depozite de deșeuri neconforme care au beneficiat de derogări până la 16 iulie 2017, în 
temeiul Tratatului de aderare a Bulgariei și României.

În ceea ce privește situl Chiajna-Rudeni, în urma mai multor plângeri, scrisori și a altor petiții 
privind modul în care sunt gestionate deșeurile în respectivul depozit, Comisia a fost 
informată de nemulțumirea cetățenilor din București și Ilfov.

În acest context, Comisia a lansat o anchetă din proprie inițiativă și a contactat autoritățile 
române pentru a strânge informații complete privind situația mai multor depozite de deșeuri 
din București, printre care și cel de la Rudeni. În ceea ce privește activitatea desfășurată de 
Iridex, care face obiectul prezentei petiții, înainte de revizuirea din 10 martie 2017 a 
autorizației integrate de mediu, capacitatea instalațiilor era limitată la 4 500 000 m3, iar 
celulele C1-C5 au fost închise.

Comisia este conștientă de faptul că, în prezent, există mai multe proceduri judiciare pe rolul 
Tribunalului București, prin care se solicită anularea autorizației integrate de mediu revizuite. 
Prin urmare, subiectul petiției a fost deja înaintat către instanțele naționale.

În acest sens, Comisia reamintește că cazurile individuale de eventuală aplicare incorectă a 
dreptului UE pot fi adesea tratate în mod satisfăcător la nivel național, prin alte mecanisme 
mai adecvate, în special prin intermediul mecanismelor judiciare. Acest lucru se datorează 
faptului că instanțele naționale sunt „instanțele comune” pentru asigurarea respectării 
dreptului UE și contribuie în mod eficient la aplicarea acestuia în cazuri individuale. Această 
abordare este conformă Comunicării Comisiei privind „Legislația UE: o mai bună aplicare 
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pentru obținerea unor rezultate mai bune”.2

Concluzie

Comisia monitorizează constant practicile de gestionare a deșeurilor din România și va 
verifica executarea corespunzătoare a hotărârii Curții de Justiție și închiderea celorlalte 
depozite de deșeuri. Comisia nu va ezita să ia măsurile necesare în cazul în care sunt 
descoperite încălcări sistematice sau în cazul în care situația nu poate fi soluționată la fața 
locului, prin căile de atac naționale.

7. Răspunsul Comisiei la petiția nr. 1039/2018, primit la 21 mai 2019

Comisia monitorizează îndeaproape problemele legate de gestionarea deșeurilor în România, 
mai multe acțiuni fiind în desfășurare în acest sens. De exemplu, Comisia a inițiat proceduri 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva depozitelor de deșeuri neconforme, care 
trebuiau să fie închise și reabilitate până la 16 iulie 2009. Prin urmare, la 18 octombrie 2018, 
Curtea și-a pronunțat hotărârea în această cauză și a constatat că România nu și-a îndeplinit 
obligațiile referitoare la depozitele de deșeuri. De asemenea, Comisia evaluează situația 
privind închiderea și reabilitarea celor 101 depozite de deșeuri neconforme care au beneficiat 
de derogări până la 16 iulie 2017, în temeiul Tratatului de aderare a Bulgariei și României.

În ceea ce privește situl Chiajna-Rudeni, în urma mai multor plângeri, scrisori și a altor petiții 
privind modul în care sunt gestionate deșeurile în respectivul depozit, Comisia a fost 
informată de nemulțumirea cetățenilor din București și Ilfov. În acest context, Comisia a 
lansat o anchetă din proprie inițiativă și a contactat autoritățile române pentru a strânge 
informații complete privind situația mai multor depozite de deșeuri din București, printre care 
și cel de la Rudeni. În ceea ce privește activitatea desfășurată de operatorul depozitului de 
deșeuri, Iridex, înainte de revizuirea din 10 martie 2017 a autorizației integrate de mediu, 
capacitatea instalațiilor era limitată la 4 500 000 m3, iar celulele C1-C5 au fost închise.

Comisia este conștientă de faptul că, în prezent, există mai multe proceduri judiciare pe rolul 
Tribunalului București, prin care se solicită anularea autorizației integrate de mediu revizuite. 
Așadar, subiectul petiției a fost deja adus la cunoștința instanțelor naționale. 

În acest sens, Comisia reamintește că cazurile individuale de eventuală aplicare incorectă a 
dreptului UE pot fi adesea tratate în mod satisfăcător la nivel național, prin alte mecanisme 
mai adecvate, în special prin intermediul mecanismelor judiciare. Acest lucru se datorează 
faptului că instanțele naționale sunt „instanțele comune” pentru asigurarea respectării 
dreptului UE și contribuie în mod eficient la aplicarea acestuia în cazuri individuale. Această 
abordare este conformă Comunicării intitulate „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru 
obținerea unor rezultate mai bune”3a Comisiei.

Concluzii

Comisia monitorizează constant practicile de gestionare a deșeurilor din România. În ceea ce 
privește cazurile individuale de eventuală aplicare incorectă a dreptului UE, Comisia 
recomandă utilizarea căilor de atac disponibile la nivel național.

2 C(2016)8600; a se vedea pagina 9 din comunicarea respectivă.
3 (C(2016)8600; a se vedea pagina 9 din respectiva comunicare a Comisiei.
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Comisia se concentrează asupra executării corespunzătoare a hotărârii Curții de Justiție a 
Uniunii Europene și asupra închiderii celorlalte depozite de deșeuri. Comisia nu va ezita să ia 
măsurile necesare în cazul în care sunt descoperite încălcări sistematice sau în cazul în care 
situația nu poate fi soluționată la fața locului, prin căile de atac naționale.

8. Răspunsul Comisiei, primit la 15 octombrie 2019

Petițiile nr. 0581/2016, nr. 0672/2018, nr. 0673/2018, nr. 0674/2018, nr. 1039/2018 și nr. 
0156/2019

Comisia monitorizează îndeaproape problemele legate de gestionarea deșeurilor în România, 
mai multe acțiuni fiind în desfășurare în acest sens. De exemplu, Comisia a luat măsuri în 
privința vechilor depozite neconforme de deșeuri, care trebuiau să fie închise până la 
16 iulie 2009. Prin urmare, la 18 octombrie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și-a 
pronunțat hotărârea în această cauză și a constatat că România nu și-a îndeplinit obligațiile 
referitoare la cele 68 de depozite de deșeuri. De asemenea, Comisia monitorizează 
îndeaproape închiderea și reabilitarea celor 101 depozite de deșeuri neconforme care au 
beneficiat de derogări până la 16 iulie 2017, în temeiul Tratatului de aderare a Bulgariei și 
României.

În ceea ce privește situația poluării atmosferice provenite de la eliminarea deșeurilor în 
București, în urma mai multor plângeri, scrisori și a altor petiții, Comisia a fost informată cu 
privire la nemulțumirea cetățenilor, aceștia afirmând că depozitul de deșeuri Rudeni-Chiajna 
este sursa problemei, din cauza mirosurilor neplăcute și a poluării cu hidrogen sulfurat (H2S). 

În acest context, Comisia a lansat o anchetă din proprie inițiativă și a contactat autoritățile 
române, pentru a strânge informații complete privind situația mai multor depozite de deșeuri 
din București, printre care și cel de la Rudeni-Chiajna. Autoritățile române au informat că 
capacitatea instalației pentru gestionarea deșeurilor a Iridex, operatorul acestui depozit de 
deșeuri, este limitată la 4 500 000 m³ și mai multe celule (C1-C5) au fost închise. În plus, 
potrivit ultimelor informații furnizate de autoritățile române, se preconizează că acest depozit 
de deșeuri va fi închis până la sfârșitul lui 2020. Comisia a invitat autoritățile române să ia în 
considerare soluții alternative pentru a asigura tratarea deșeurilor, care nu vor mai putea fi 
eliminate în depozitul de deșeuri Rudeni-Chiajna.

În plus, trebuie menționat faptul că autorizația integrată de mediu revizuită a Iridex, emisă în 
2018, este contestată în contextul mai multor proceduri judiciare pendinte în fața Tribunalului 
București.

Concluzie

Comisia monitorizează îndeaproape practicile de gestionare a deșeurilor din România și va 
acorda o atenție deosebită executării corespunzătoare a hotărârii pronunțate de Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene. 

În ceea ce privește situația specifică din București, Comisia nu va ezita să ia măsurile 
necesare dacă se confirmă că există încălcări sistematice sau dacă situația nu poate fi 
soluționată prin căi de atac naționale.
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9. Răspunsul Comisiei, primit la 8 aprilie 2020

Petițiile nr. 0581/2016, nr. 0672/2018, nr. 0673/2018, nr. 0674/2018, nr. 1039/2018 și nr. 
0156/2019

Comisia monitorizează îndeaproape problemele legate de gestionarea deșeurilor în România, 
mai multe acțiuni fiind în desfășurare în acest sens. De exemplu, Comisia a inițiat proceduri 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva depozitelor neconforme de deșeuri, care 
trebuiau să fie închise până la 16 iulie 2009. Prin urmare, la 18 octombrie 2018, Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și-a pronunțat hotărârea în această cauză (C-301/17) și a 
constatat că România nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare la cele 68 de depozite de deșeuri. 
Până în ianuarie 2020, majoritatea lucrărilor necesare pentru închiderea, acoperirea și 
reciclarea a 48 de depozite de deșeuri nu fuseseră încă planificate, aprobate sau inițiate. 

De asemenea, Comisia evaluează situația privind închiderea și reabilitarea a 101 depozite de 
deșeuri neconforme, care au beneficiat de derogări până la 16 iulie 2017, în temeiul Tratatului 
de aderare a Bulgariei și României. 

În ceea ce privește cazul specific al sitului Chiajna-Rudeni, în urma mai multor plângeri, 
scrisori și a altor petiții privind modul în care sunt gestionate deșeurile în respectivul depozit 
de deșeuri, Comisia a fost informată de nemulțumirea cetățenilor din București și Ilfov. În 
acest context, Comisia a lansat o anchetă din proprie inițiativă și a contactat autoritățile 
române pentru a strânge informații complete privind situația mai multor depozite de deșeuri 
din București, printre care și cel de la Rudeni. În ceea ce privește activitatea desfășurată de 
operatorul depozitului de deșeuri, Iridex, înainte de revizuirea din 10 martie 2017 a 
autorizației integrate de mediu, capacitatea instalațiilor era limitată la 4 500 000 m3, iar 
celulele C1-C5 au fost închise.

Comisia este conștientă de faptul că, în prezent, există mai multe proceduri judiciare pe rolul 
Tribunalului București, prin care se solicită anularea autorizației integrate de mediu revizuite4. 
Prin urmare, subiectul petiției a fost deja înaintat către instanțele naționale.

În acest sens, Comisia reamintește că cazurile individuale de eventuală aplicare incorectă a 
dreptului UE pot fi adesea tratate în mod satisfăcător la nivel național, prin alte mecanisme 
mai adecvate, în special prin intermediul mecanismelor judiciare. Acest lucru se datorează 
faptului că instanțele naționale sunt „instanțele comune” pentru asigurarea respectării 
dreptului UE și contribuie în mod eficient la aplicarea acestuia în cazuri individuale. Această 
abordare este conformă Comunicării intitulate „Legislația „UE: o mai bună aplicare pentru 
obținerea unor rezultate mai bune”5.

4De exemplu, în cauza 15248/3/2018, aflată pe rolul Tribunalului București, Tribunalul examinează, în prezent, 
dovezile, respectiv expertiza judiciară:
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000818823&id_inst=3
5 C(2016)8600.

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000818823&id_inst=3
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Concluzie

Comisia acordă atenție, în mod constant, practicilor de gestionare a deșeurilor din România și 
își concentrează acțiunile asupra punerii în aplicare corespunzătoare a hotărârii CJUE și a 
închiderii celorlalte depozite de deșeuri care fac obiectul Tratatului de aderare. Comisia nu va 
ezita să ia măsurile necesare în cazul în care sunt descoperite încălcări sistematice sau în cazul 
în care situația nu poate fi soluționată la fața locului, prin căile de atac naționale.

În ceea ce privește cazurile individuale de eventuală aplicare incorectă a dreptului UE, 
Comisia recomandă petiționarilor utilizarea căilor de atac disponibile la nivel național.

10. Răspunsul Comisiei, primit la 30 iunie 2021

Petițiile nr. 0581/2016, nr. 0672/2018, nr. 0673/2018, nr. 0674/2018, nr. 1039/2018 și nr. 
0156/2019

Observațiile Comisiei

Comisia a analizat cele mai recente informații furnizate de petiționar în legătură cu petiția nr. 
0581/2016, privind presupuse nereguli legate de colectarea și incinerarea deșeurilor medicale 
periculoase în România. Petiționarul a trimis fotografii susținând că distanța dintre clădirea de 
deșeuri medicale și casele din apropiere, astfel cum este prevăzută de legislația națională, nu 
este respectată.

Comisia reamintește că statele membre sunt principalele responsabile de aplicarea și punerea 
în aplicare corectă a dreptului UE privind deșeurile și că acestea trebuie să ofere suficiente 
măsuri corective pentru a asigura o protecție juridică eficientă în domeniile reglementate de 
dreptul UE. După analizarea celor mai recente informații, nu există nicio legislație a UE care 
să reglementeze distanța exactă dintre locuințe și astfel de instalații. Prin urmare, chestiunea 
intră în sfera de competență a legislației naționale și ar trebui să fie tratată de autoritățile 
naționale competente. 

Concluzie

Prin urmare, Comisia nu intenționează să continue investigarea acestui caz.

11. Răspunsul Comisiei, primit la 1 februarie 2022

Petițiile nr. 0581/2016, nr. 0672/2018, nr. 0673/2018, nr. 0674/2018, nr. 1039/2018 și nr. 
0156/2019

Observațiile Comisiei

Serviciile Comisiei monitorizează îndeaproape problemele legate de gestionarea deșeurilor în 
România, mai multe acțiuni fiind în desfășurare în acest sens. De exemplu, Comisia a luat 
măsuri în privința vechilor depozite neconforme de deșeuri, care trebuiau să fie închise până 
la 16 iulie 2009. Prin urmare, la 18 octombrie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și-a 
pronunțat hotărârea în această cauză și a constatat că România nu și-a îndeplinit obligațiile 
referitoare la cele 68 de depozite de deșeuri. La 12 noiembrie 2021, Comisia a decis să trimită 
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România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea hotărârii Curții, 
întrucât 42 depozite de deșeuri nu sunt încă închise6. Aceasta este o a doua sesizare a Curții, 
care poate duce la sancțiuni pentru perioada scursă de la prima hotărâre până la obținerea 
conformității.

O scrisoare de punere în întârziere în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) a fost adresată României la 29 octombrie 2020 pentru 15 de 
depozite de deșeuri care trebuiau închise și reabilitate până la 16 iulie 2017, în conformitate 
cu Tratatul de aderare (cauza 2020/2276)7.

În ceea ce privește situația poluării atmosferice provenite de la eliminarea deșeurilor în 
București, în urma mai multor plângeri, scrisori și a altor petiții, Comisia a fost informată cu 
privire la nemulțumirea cetățenilor, aceștia afirmând că depozitul de deșeuri Rudeni-Chiajna 
este sursa problemei, din cauza mirosurilor neplăcute și a poluării cu hidrogen sulfurat (H2S). 

În acest context, serviciile Comisiei au lansat o anchetă din proprie inițiativă și au contactat 
autoritățile române, pentru a strânge informații complete privind situația mai multor depozite 
de deșeuri din București, printre care și cel de la Rudeni-Chiajna. 

La 12 noiembrie 2021, Comisia a decis să trimită României o scrisoare de punere în 
întârziere8. Comisia a considerat că: 

- în ceea ce privește depozitele de deșeuri Chiajna-Rudeni și Vidra, prin neluarea 
măsurilor necesare pentru a se asigura că deșeurile (cu excepția deșeurilor inerte 
pentru care tratarea nu este fezabilă tehnic și a oricăror alte deșeuri pentru care o astfel 
de tratare nu contribuie la atingerea obiectivelor Directivei 1999/31/CE a Consiliului9 
prin reducerea cantității de deșeuri sau a pericolelor la adresa sănătății umane sau a 
mediului) sunt supuse unui tratament ce include o selecție adecvată a diferitelor 
fracțiuni de deșeuri și stabilizarea fracțiunii organice a acestora, România nu și-a 
îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 1 alineatul (1), al articolului 2 
litera (h) și al articolului 6 litera (a) din Directiva 1999/31/CE a Consiliului și al 
articolelor 4 și 13 din Directiva 2008/98/CE10; 

-  în ceea ce privește depozitul de deșeuri Glina, neluând măsuri pentru a se asigura că 
depozitele de deșeuri pot funcționa/sunt operaționale numai dacă a fost eliberată o 
autorizație, astfel încât autorizația să fie condiționată de respectarea anumitor condiții 
și să conțină cel puțin anumite elemente, România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi 
revin în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE și al articolelor 8 
și 9 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului.

Concluzie

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_5354
7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/inf_20_1687
8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/inf_21_5342
9Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri, JO L 182, 16.7.1999, pp. 
1-19.
10Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 312, 22.11.2008, pp. 3-30.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_5354
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/inf_20_1687
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/inf_21_5342
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Comisia acordă atenție în mod consecvent practicilor de gestionare a deșeurilor din România 
și monitorizează îndeaproape executarea corespunzătoare a hotărârii Curții de Justiție a 
Uniunii Europene și închiderea celorlalte depozite de deșeuri. În ceea ce privește aspectele 
specifice referitoare la depozitele de deșeuri din București, având în vedere cele de mai sus, 
Comisia a luat măsurile corespunzătoare.


