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1. INTRODUCERE   
 

Aspectele tehnice, şi de aici, cele cu implicaţii juridice legate de deşeuri şi 

subproduse rezultate din producţia industrială sau agricolă, au făcut obiectul multor 

documente ale Comisiei Europene, cu obiectiv de definire corectă a posibilului impact 

negativ asupra mediului şi sănătăţii umane. Cu toate acestea, în interpretarea unora 

din aspectele de interes practic, de multe ori cu consecinţe juridice, sunt încă 

neclarităţi.  

 O parte din membrii UniRomSider au ridicat aspecte legate de neaplicarea 

unor documente ale CE privind îndeosebi încadrarea unor produse în statutul de 

deşeu, cu consecinţele care rezultă din această încadrare tehnică. În aceste condiţii 

s-a apreciat că este utilă o dezbatere pe subiectul încadrării tehnice a unor 

produse din siderurgie în categoria de deşeu sau respectiv de sub-produs, în baza 

unor documente mai noi sau mai vechi ale Comisiei Europene, Consiliului 

sau Parlamentului European, ştiind ca acestea au relevanţă  în Statele Membre.  

 Avem în vedere ca, după analiza prezentei NOTE de către membrii UniRomSider 

si completarea acesteia cu unele situaţii specifice din practica industrială 

sau existenta unor interpretări neconforme a unor prevederi specifice, sa 

provocam – în situaţia in care ar părea în continuare ca necesară - o dezbatere cu 

reprezentanti ai ANPM, Ministerului Mediului şi Pădurilor, respectiv ai Ministerului 

Economiei, în vederea corectării aspectelor care s-ar impune a fi corectate.  

 Prezenta NOTĂ, reprezintă interpretarea noastră a aspectelor rezultate din 

analiza documentelor de referinţă pe subiectul supus dezbaterii. În situaţia în care 

sunt şi alte interpretări, este util ca acestea să fie transmise, în vederea ieşirii 

în exteriorul UniRomSider la eventuala dezbatere propusă, cu un punct de vedere 

unitar, cu susţinere din partea membrilor UniRomSider.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail: 

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




