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1.

2.

Proiectul de OUG pentru modificarea și
completarea Legii nr. 211/2011 privind
Modificări propuse privind Proiectul
regimul deșeurilor și a Legii nr. 249
Motivație/Observații
de OUG
privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje
Cu privire la Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

„Art. 9 – (1) Operatorii economici care
marchează ambalaje pentru identificare în
vederea îmbunătăţirii activităţilor de
recuperare și reciclare a deşeurilor de
ambalaje potrivit Deciziei 97/129/CE de
stabilire a sistemului de identificare a
materialelor folosite pentru ambalaje, în
conformitate cu Directiva 94/62/CE a
Parlamentului European și a Consiliului
privind ambalajele și deșeurile de ambalaje,
sunt obligați să aplice sistemul de marcare
și identificare prevăzut în anexa nr. 3 la
prezenta lege.”
Art 10 (1) Operatorii economici care
introduc pe piata nationala ambalaje
reutilizabile sunt obligati sa introduca pe
piata numai ambalaje reutilizabile care
respecta cerintele esentiale privind

Art. 10 (1) Operatorii economici care
produc ambalaje reutilizabile sunt
obligati să respecte, la fabricarea de
ambalaje, cerinţele esenţiale privind
caracterul reutilizabil al unui ambalaj

Mutarea obligatiei de la producatorul de ambalaje catre
producatorul produsului ambalat reprezinta o modificare a
raspunderii juridice cu efecte in acordurile comerciale existente
si ulterioare.
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caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2,
Sustinem reglementarea actuala din L249/2015 care impune
prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel astfel încât acestea să corespundă
obligatii in sarcina producatorului ambalajului respectiv.
incat acestea sa corespunda unor reutilizari unor reutilizări multiple.
Desfiintarea obligatiei de conformare pentru producatorii de
multiple.
ambalaje lasa posibilitatea pentru acestia de a nu se conforma
criteriilor de sanatate si siguranta alimentare.
Producatorul de produse ambalate nu poate raspunde pentru
cerinte de productie a ambalajului, prevazute la pct 2 Anexa 2:
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2. Cerinţe esenţiale specifice privind caracterul reutilizabil al
unui ambalaj:
a) proprietăţile fizice şi caracteristicile ambalajului trebuie să
permită mai multe rotaţii în condiţii normale de utilizare
preconizate;
b) ambalajul reutilizat trebuie pregătit, după caz, pentru a
satisface exigenţele în materie de sănătate şi de securitate;
c) ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie să devină
deşeu de ambalaj valorificabil.
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3.
Art. 10 – (2) Operatorii economici care Art. 10 – (2) Operatorii economici
Solicitam mentinerea prevederilor actuale din L249/2015.
introduc pe piața națională produse care produc şi/sau comercializează
Sustinem aplicarea sistemului de depozit pentru ambalajele
ambalate în ambalaje primare reutilizabile produse ambalate în ambalaje
reutilizabile exclusiv pe baza voluntara in acord cu industria
sunt obligaţi:
reutilizabile pot aplica in mod
implicata. Consideram ca aplicarea in mod obligatoriu a
a) să aplice sistemul garanție pentru voluntar, prin scheme individuale sau sistemului de garantie trebuie sa aiba loc doar in urma efectuarii
ambalajele respective la o valoare unitară colective, un sistem de depozit în
un studiu de impact si doar ulterior unei perioade semnificative
de 2 lei/buc.;
vederea asigurării unui număr optim de tranzitie, in care agentii economici sa-si poata insusi noile
de cicluri de utilizare a acestora.
obligatii. Propunerile de modificare ale legii 249 / 2015
b) să asigure preluarea ambalajelor
precizeaza ca in cazul unei structuri producator – comerciant –
reutilizabile de la utilizatori sau
consumator final, comerciantul are posibilitatea de a alege sa
consumatori.
returneze ambalajul reutilizabil catre orice producator. In
aceasta situatie, producatorii vor fi pusi in situatia a returna
contravaloarea garantiei pentru milioane de sticle, fara ca
aceasta sa fi fost prealabil incasata de catre producatori.
In sistemele voluntare de depozit, valoarea garantiei este
stabilită prin raportare la valoarea de inlocuire a ambalajului si,
prin urmare, producatorul fie primeste inapoi ambalajul pentru a
fi refolosit, fie retine garantia din care poate plati productia unui
nou ambalaj.
De aceea, o valoare a garantiei apropiata de valoarea practicata
de catre producatorii de produse ambalate in ambalaje
reutilizabile poate fi utila si sa reflecte in mod corect realitatile
economice fara a distorsiona intregul lant de aprovizionare.

(i)

Eliminarea din comert a produsului ambalat in ambalaj
reutilizabil datorita costului de achizitie/vanzare excesiv;
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O valoare care este pana la 4 ori mai mare/dubleaza pretul de
vanzare duce in mod inevitabil la efecte precum:
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(ii) O sarcina financiara excesiva pentru fiecare operator
economic din lantul de aprovizionare – o garantie nu poate
fi platita decat daca este initial incasata;
(iii) Alte efecte de natura concurentiala intre
producatori/importatori si intramarca (ambalaj reutilizabil
vs. ambalaj nereutilizabil);
(iv) Scaderea pietii pentru produsele in ambalaj reutilizabil este
de natura sa duca la pierderi financiare si masuri corelative
precum inchiderea de unitati de productie si concedieri;
(v) Se incurajeaza comertul cu produse ambalate in ambalaje
de unica folosinta ca si politica de mediu cu efecte in
obligatiile de colectare si reciclare.
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Art 10 (2) lit. b) incalca prevederile Art 286 al.4 lit d) din Legea
227/2015 privind Codul Fiscal si prevederile Normelor
metodologice de aplicare ale respectivului articol care stabilesc
un regim distinct de circulatie a valorii garantiei intre operatori
economici (furnizorii de marfa si clienti) prin schimb, fara
facturare si fara includere in baza de impozitare a taxei pe
valoarea adaugata. Pentru cantitatile de ambalaje scoase din
evidenta ca urmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor sau altor cauze
de aceeasi natura, furnizorii sunt obligati sa factureze aceste
cantitati cu taxa pe valoarea adaugata.
Suplimentar, ar trebui tinut cont de impactul semnificativ al
acestui sistem de garantie la nivel de retail:
- din punct de vedere operational si logistic (depozitarea,
sortarea, manipularea cat si transportul in vederea circuitului
ambalajelor pe lantul de distributie implica o serie de resurse
suplimentare: spatii de depozitare special amenajate, resurse
de personal aditionale si costuri de transport); modificari in
afisarea la raft (aceasta trebuie sa aiba loc intr-un mod similar
afisarii timbrului verde?) si incasarea pretului produselor plus
garantia la casele de marcat (dezvoltari IT suplimentare pentru
casele de marcat) precum si impactul in cash flow-ul
magazinelor;
- din punct de vedere operational, la nivel de retail, este
imposibil de imaginat sortarea tuturor ambalajelor provenite de
la fiecare furnizor in parte, per fiecare tip de ambalaj si model,
tinand cont de numarul extrem de ridicat de tipuri de ambalaje
diferite existente pe piata;
- din punct de vedere financiar: costurile ridicate pentru
indeplinirea celor de mai sus
In cazul operatorilor economici care introduc pe piata produse
ambalate in ambalaje reutilizabile si ale caror magazine nu pot
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asigura, fiecare in parte, spatiul necesar pe care il impune
respectarea acestei obligatii, se poate considera ca fiind
indeplinita obligatia atunci cand preluarea ambalajelor primare
reutilizabile are loc doar la anumite magazine care dispun de
suprafata necesara (fiecare dintre acestea urmand a indeplini
obligatia de preluare si pentru celelalte magazine mai mici din
zona, ale lantului respectiv?) Nu in ultimul rand, remarcam
faptul ca o parte dintre comercianti, alaturi de producatori sau
colectori au investit in echipamente de colectare a deseurilor de
ambalaje, printre cele colectate enumerandu-se si cele
reutilizabile (a caror cantitate pot ajunge la o treime din
materialul colectat). In cazul introducerii sistemului garantie,
costul cu achizitia acestor echipamente nu va mai putea fi
recuperat.
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4.
Art. 10 – (3) Circulaţia ambalajelor
Eliminare
Prevederea este redundanta. Circulatia ambalajelor
reutilizabile între operatorii economici se
reutilizabile, din punct de vedere
evidente contabile se
face cu respectarea prevederilor Legii
realizeaza in orice conditii cu aplicabilitatea normelor contabile
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
incidente.
modificările și completările ulterioare, și
Insa modificarea propusa prin Art 10 (2) b) contravinE
ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
prevederilor actuale din Codul Fiscal (Art 286 al.4 lit d)) si
cu modificările și completările ulterioare.”
Normele metodologice de aplicare a acestuia, conform
observatiilor de mai sus.
In prezent sistemul voluntar de depozit include navetele si
paletii – ambalaje secundare si tertiare - si reprezinta expresia
interesului producatorilor de a asigura o circulatie eficienta a
acestora, protejandu-si totodata proprietatea.

5.

Art 10

Introducerea unui nou alineat la
articolul 10
Art 10 alin (4) Ambalajele
produselor ambalate
importate/
achiziționate
intracomunitar de
operatorii economici, care sunt
returnate furnizorilor externi si
ambalajele produselor reexportate/
transferate intracomunitar, nu se
includ in cantitatile de ambalaje
introduse pe piața.

Se acoperă si situația în care importul/achizitia intracomunitara
se face în scopul consumului de către operatorul respectiv iar
ambalajele ca atare nu devin deșeuri pe teritoriul național,
acestea fiind returnate furnizorul extern.
Este nevoie a se prevedea explicit ca aceste ambalaje nu sunt
considerate ca fiind introduse pe piața națională în situația în
care se returnează furnizorului extern având in vedere ca, un
ambalaj reutilizabil devine deșeu atunci când se înlătura, la
sfârșitul duratei de viață, precum și faptul că, in conformitate cu
legea actuala, cantitatea de deșeuri de ambalaje reutilizabile
generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de
ambalaje reutilizabile introduse pe piață în anul respectiv.
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Solicitam mentinerea actualului sistem de depozit, pe baza
voluntara, care se aplica pentru toate categoriile de ambalaje
reutilizabile.
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Obiectivele de valorificare si reciclare se calculează in raport cu
deșeurile de ambalaje iar respectivele ambalaje daca sunt
reexportate odată cu produsul sau sunt returnate furnizorilor,
in mod evident nu devin deșeuri pe teritoriul național

7.

Art. 11 Operatorii economici care
comercializeaza catre consumatorii finali
produse ambalate in ambaleje primare
reutilizabile sunt obligati:
a) Sa evidentieze distinct valoarea
garantiei la indicarea pretului
produsului oferit spre vanzare
consumatorilor
b) Sa informeze consumatorii asupra
caracterului
reutilizabil
al
ambalajului primar respectiv, a
sistemului
de
preluare
a
ambalajelor primare reutilizabile și
de returnare a valorii de garanție
plătită pentru acestea.”

Art. 11 (1) Operatorii economici care
comercializeaza catre consumatorii
finali produse ambalate in ambaleje
primare reutilizabile sunt obligati:
a) Sa
evidentieze
distinct
valoarea garantiei la indicarea
pretului produsului oferit spre
vanzare consumatorilor
b) Sa informeze consumatorii
asupra
caracterului
reutilizabil al ambalajului
primar respectiv

Consideram oportuna mentinerea obligatiei de a marca si
identifica corespunzator ambalajul reutilizabil.

Art. 13 Operatorii economici care
comercializează produse ambalate în
ambalaje primare reutilizabile sunt obligaţi
să primească ambalajele reutilizabile la
schimb sau să ramburseze, la solicitarea
cumpărătorului, valoarea garanției.”

Art. 13 Operatorii economici care Prin limitarea cantitatii returnate / pentru care se achita
comercializează produse ambalate în garantia la produsele achizitionate, se asigura inchiderea
ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să fluxului comercial.
primească ambalajele reutilizabile la
schimb
ale
produselor
comercializate, numai in limita

Este importanta pastrarea sintagmei ambalaj reutilizabil
pentru a asigura o diferentiere necesara intre ambalajele
reutilizabile si cele nereutilizabile.
Obligatie necorelata cu modificarea adusa unde se desfiinteaza
obligatia infiintarii sistemului de colectare/centre de colectare.

(2) operatorii economici care produc
produse ambalate in ambalaje
reutilizabile
sunt
obligati
sa
marcheze sau sa inscrie pe ambalaj
ori pe eticheta sintagma “ambalaj
reutilizabil”
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cantitatilor achizitionate, sau să
ramburseze,
la
solicitarea
cumpărătorului, valoarea garanției.”
8.
Art 16 alin (1) Operatorii economici sunt Art 16 alin (1) Operatorii economici Consideram necesara aceasta modificare pentru a nu exista
responsabili sa asigure gestionarea sunt
responsabili
sa
asigure posibilitatea de interpretare in sensul ca fiecare operator
ambalajelor folosite si a deseurilor de gestionarea ambalajelor folosite si a trebuie sa asigure gestionarea chiar a ambalajului pus pe piata,
ambalaje si indeplinirea cel putin a deseurilor de ambalaje si indeplinirea relevant fiind tipul ambalajului (plastic, hartie etc) si cantitatea.
obiectivelor prevazute la art. 14 dupa cum cel putin a obiectivelor prevazute la Consideram ca este practic imposibil ca fiecare operator sa
urmeaza:
art. 14 dupa cum urmeaza:
gestioneze fix ambalajul pus pe piata/utilzat la ambalarea unu
a) operatorii economici care introduc pe a) operatorii economici care introduc produs pus pe piata.
piaţa nationala produse ambalate, pe piaţa nationala produse ambalate,
operatorii
economici
care operatorii
economici
care
importa/achizitioneaza
intracomunitar importa/achizitioneaza
produse ambalate pentru utilizare/consum intracomunitar produse ambalate
propriu, sunt responsabili pentru deşeurile pentru utilizare/consum propriu, sunt
generate de ambalajele primare, secundare responsabili pentru tipul si cantitatea
şi terţiare folosite pentru ambalarea de deşeuri generate de ambalajele
produselor lor, cu excepţia ambalajelor de primare, secundare şi terţiare folosite
desfacere care sunt folosite pentru pentru ambalarea produselor lor, cu
ambalarea, la locul de vânzare, a excepţia ambalajelor de desfacere
produselor;
care sunt folosite pentru ambalarea,
b)operatorii
economici
care la locul de vânzare, a produselor;
supraambalează
produse
ambalate b)operatorii
economici
care
individual
în
vederea supraambalează produse ambalate
revânzării/redistribuirii sunt responsabili individual
în
vederea
pentru deşeurile generate de ambalajele revânzării/redistribuirii
sunt
secundare şi terţiare pe care le introduc pe responsabili pentru tipul si cantitatea
piaţă;
de deşeuri generate de ambalajele
c)operatorii economici care introduc pe secundare şi terţiare pe care le
piaţa nationala ambalaje de desfacere, introduc pe piaţă;
inclusiv pungi de transport din plastic, sunt
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responsabili pentru deşeurile generate de c)operatorii economici care introduc
respectivele ambalaje;
pe piaţa nationala ambalaje de
d)operatorii economici care dau spre desfacere, inclusiv pungi de transport
închiriere, sub orice formă, cu titlu din plastic, sunt responsabili pentru
profesional, ambalaje, sunt responsabili tipul si cantitatea de deşeuri generate
pentru respectivele ambalaje.
de respectivele ambalaje;
d)operatorii economici care dau spre
închiriere, sub orice formă, cu titlu
profesional,
ambalaje,
sunt
responsabili pentru tipul si cantitatea
respectivelor ambalaje.
Art . 16 (2) Responsabilitatile extinse
stabilite potrivit prezentei legi in sarcina
operatorilor economici prevazuti la alin.(1)
se pot realiza;
a) individual
b) prin intermediul unor organizații
ale operatorilor economici
responsabili prevăzuți la alin. (1),
denumite în continuare OTR,
autorizate de Comisia constituită
potrivit Legii nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare.

Art. 16 (2) Responsabilitatile extinse
stabilite potrivit prezentei legi in
sarcina
operatorilor
economici
prevazuti la alin.(1) se pot realiza;
a) Individual,
prin colectarea şi
valorificarea
deşeurilor
de
ambalaje
provenite
din
activitatea proprie sau preluate
de la generatori sau deţinători de
deşeuri, staţii de sortare,
colectori autorizaţi, administrate
prin intermediul operatorilor
economici autorizaţi din punctul
de vedere al protecţiei mediului
pentru colectarea şi valorificarea
deşeurilor de ambalaje;

Alinierea cu ORDIN nr. 578/2006 pentru aprobarea
Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la
Fondul pentru mediu astfel cum a fost modificat prin Ordinul
nr. 1503 din 18 decembrie 2017:

Art. 23. (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 21 care realizează în
mod individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare
în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor
de ambalaje, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și
completările ulterioare, și le pot îndeplini prin:
a) valorificarea deșeurilor de ambalaje generate din activitatea
proprie, inclusiv a celor returnate de la beneficiari;
b) colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje de la
generatori sau deținători de deșeuri, stații de sortare, colectori
b) prin
transferarea autorizați, administrate numai prin intermediul operatorilor
responsabilităţilor, pe bază de economici autorizați din punctul de vedere al protecției
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contract, către un operator mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de
economic autorizat de Comisia ambalaje, în baza unui contract de prestări servicii în care se
constituită potrivit Legii nr. stipulează în mod expres că tranzacțiile se realizează în scopul
211/2011
privind
regimul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în
deşeurilor,
republicată,
cu instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de
modificările
și
completările ambalaje în numele operatorului economic responsabil.
ulterioare.

In orice caz noua reglementare nu ar
trebui sa intre in vigoare inainte de
modificarea Ordinul 578/2006 pentru
aprobarea Metodologiei de calcul al
contribuţiilor şi taxelor datorate la
Fondul

Consideram necesara aceasta masura pentru a da suficient timp
operatorilor economici care in prezent isi indeplinesc
obiectivele in mod individual in forma permisa de actuala
reglementare sa analizeze optiunile existente si sa aleaga dintre
variantele permise de noua reglementare pe cea mai buna atat
din punct de vedere economic cat si din punct de vedere al
protectiei mediului. La nivelul marilor operatori economici, care
sunt cel mai afectati de aceasta legislatie, o astfel de analiza
presupune timp.

Consideram necasara aceasta masura deorece in lipsa acesteia
va exista fie o contradictie intre cele doua acte normative, fie,
daca se va cosnidera ca prevederile din Ordinul 578/2006 au
fost indirect abrogate, va exista un vid legislativ din punct de
vedere al masurilor/ documentelor/ formalitatilor acre trebuie
indeplinite de operatorii economici care isi indeplinesc
obiectivele in mod individual pentru a fi luate in calzul din punct
de vedere al prevederilor legislatiei Fondului pentru mediu. In
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Ca masura alternativa, in cazul in care
nu se accepta pastrarea formei
actuale a acestui articol consideram
ca ar trebui fie sa se introduca o
perioada tranzitorie in care operatorii
economici sa isi poata indeplini
obligatiile si in varianta prevazuta de
actuala reglementare fie sa se amane
intrarea in vigoare a prezentului
articol.
In
ambele
varinate
propunerea noastra este o perioda de
6 luni.
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orice caz o asemenea situatie va genera interpreatri
contradictorii si practica neunitara.
Art 16 (3) Pentru ambalajele municipale
introduse
pe
piața
naționala,
responsabilitățile extinse stabilite potrivit
prezentei legi se realizează de către
operatori economici prevăzuți la alin.(1)
exclusiv potrivit prevederilor alin.(2) lit. b)

ART. 16 (3) Administraţia Fondului Propunem menținerea prevederii in forma actuala a legii.
pentru Mediu face publică pe propriul
site lista operatorilor economici
prevăzuţi la alin. (1).
In cazul in care nu se accepta
eliminarea acestui articol:
Ca masura alternativa consideram ca
ar trebui fie sa se introduca o
perioada tranzitorie in care operatorii
economici sa isi poata indeplini
obligatiile si in mod individual in
varianta prevazuta de actuala
reglementare fie sa se amane
intrarea in vigoare a prezentului
articol.
In
ambele
varinate
propunerea noastra este o perioda de
6 luni.
ART. 16 (31) Operatorii economici
prevăzuți la alin. (1) nu trebuie să
dețină autorizație de colectare
pentru
preluarea,
în
cursul
activităților lor, a tuturor ambalajelor
folosite sau a deșeurilor de ambalaje
provenite
de
la
produsele
comercializate.

Consideram necesara aceasta masura pentru a da suficient timp
operatorilor economici care in prezent isi indeplinesc
obiectivele in mod individual in forma permisa de actuala
reglementare sa indeplineasca toate etapele necesare
conformarii noii reglementari (analiza ofertelor existente,
indeplinirea formalitatilor decizionale necesare etc). In atare
situatie, a fi totodata necesara definirea notiunii de “ambalaje
municipale” pentru clarificare.

Completarea propusa sustine dreptul de colectare in regim
individual al tuturor operatorilor economici care introduc pe
piata produse ambalate. Prevedere similara celei aplicabile
operatorilor
economici
care
comercializeaza
catre
consumatorul final. Elimina discriminarea fata de comercianti si
alte categorii.
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ART. 16 (4) Pentru a fi autorizate, OTR-urile
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții:
a) să aibă ca acţionari/asociați numai
operatori economici prevăzuţi la alin. (1) a
căror activitate principală (cod principal
CAEN) să constituie fabricarea, comerțul de
produse ambalate;
b) să aibă cantitatea de ambalaje introdusă Lit. b) eliminare
pe
piața
națională
de
către
acționari/asociați în anul precedent celui în
care se solicită autorizarea mai mare de
50.000 tone;
c) să aibă un capital social subscris şi vărsat Lit. c) eliminare
de minimum 1.000.000 lei ca dovadă a
capacității de finanțare în numele
operatorilor economici, a costurilor care
decurg din colectarea, valorificarea, inclusiv

Conditiile de autorizare impuse OTR pot duce la restrangerea
competitiei intre OTR-uri cu consecinte asupra nivelului
tarifelor practicate in piata.
Dobandirea calitatii de asociat/actionar impusa prin efectul legii
incalca in mod flagrant caracterul juridic de esenta a unei
asocieri.
Solicitam reformularea in sensul obligatiei OTR-urilor de a nu
refuza prestarea serviciilor de preluare a obligatiilor de
reciclare, corelate cu capacitatea efectiva a acestora de a presta
si finanta indeplinirea obligatiilor preluate.
Consideram necesara justificarea economica si juridica din
partea initiatorului pentru a sustine impactul si strategia pe
termen lung prin impunerea unui Capital Social minim de
1.000.000,- RON, in mod derogatoriu fata de L 31/1990,
respectiv a cantitatii de 50.000,-tone;
In aceasta privinta punem in vedere initiatorului ca este
relevanta cantitatea de deseuri contractata ca si obligatie
preluata de la operatorii economici prevazuti la art. 16 (1) si nu
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reciclarea tuturor deşeurilor de ambalaje
cea a asociatilor/actionarilor, neexistand premisa ca acesti
pentru care preia responsabilitatea;
asociati/actionari sa aiba si calitatea de clienti .
d) să permită potrivit actului constitutiv, Lit. d) eliminare
De asemenea, avand in vedere efectele unei astfel de
primirea de noi acționari/asociați.
conditionari este relevant sa se evalueze consecintele si din
punct de vedere al impactului in mediul concurential.
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12. . Art 16 alin (5) litera a
Operatorii economici prevazuti la alin (2)
Exprimarea „initial comercializate” este eronata inducand ideea
lit. a au urmatoarele obligatii;
ca
in
sistemul
de
depozit
ambalajul
se
comercializeaza/tranzactioneaza. In fapt produsul ambalat se
a)
Sa preia si sa reutilizeze ambalajele Lit. a) si b) eliminare
comercializeaza, proprietatea asupra ambalajului reutilizabil,
folosite, initial comercializate catre
parte a unui sistem de depozit, nu se transfera si ramane
consumatori in sistem garantie ;
perpetuu producatorului care l-a introdus in piata.
b)
să asigure colectarea deșeurilor de
ambalaje din comerț și din industrie pentru
Condiționarea operatorilor economici de a-si realiza obligațiile
care sunt responsabili, fără a impune
de mediu in mod individual exclusiv pentru ambalajele
costuri suplimentare producătorului inițial
secundare si terțiare introduse in piața este restrictiva si cu
de deșeuri;
implicații directe asupra costului/tarifelor de mediu.

f) valoarea garanției de la lit. e) se
calculează ca produsul dintre valoarea Lit. f) eliminare
medie, stabilită de Administraţia Fondului
pentru Mediu, a tarifelor practicate de
organizațiile prevăzute la alin. (2) lit. b)
pentru ambalajele secundare și terțiare la 1
ianuarie a fiecărui an și 10% din cantitatea
de ambalaje introdusă pe piața națională în
anul precedent;

Introducerea garantiei de buna conformare este o măsura cu
efecte anticoncurențiale si care distorsionează piata produselor
preambalate in situatia in care unii producători au capacitatea
si alții nu de a asigura aceasta cerința, in condiții similare.
Măsura reprezintă o impunere suplimentara si un cost
suplimentar in sarcina operatorilor economici. Aceasta masura
face imposibila indeplinirea optiunii legale de a realiza
obligațiile de reciclare in sistem individual.
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[...]
Art. 16 (5)
Lit.e) eliminare
e) să constituie/actualizeze, până la data de
1 mai a fiecărui an o garanție de bună
conformare sub forma unei scrisori de
garanţie
bancară
la
dispoziţia
Administraţiei Fondului pentru Mediu;
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g) în primul an de activitate garanția de la
lit. e) se constituie până la data începerii Lit.g) eliminare
activității luând în calcul cantitățile de
ambalaje preconizate a fi introduse pe piața
națională în anul respectiv și se ajustează
pe parcursul anului în cazul în care
cantitățile de ambalaje introduse pe piața
națională depășesc cantitatea preconizată.
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13. Art 16 alin (6) OTR-urile au urmatoarele Art 16 alin (6) de introdus o noua Avand in vedere ca potrivit Proiectului responsabilitatile
obligatii:
litera
referitoare la cea mai mare parte a deseurilor de ambalaje
....
sunt indeplinite in mod obligatoriu prin intermediul OTR-urilor
a¹) sa incheie contracte de preluare de este necesar a se asigura in cadru in care acestea sa fie obligate
responsabilitate cu orice operator sa preia responsabilitatile prevazute de Lege de la orice
economic care solicita acest lucru;
operator economic care solicita acest lucru. In caz contrar se
poate ajunge la situatia in care un operator economic nu isi
b) să stabilească tarife distincte poate indeplini obiectivele de valorificare pentru ca legea nu ii
b) să stabilească tarife distincte pentru pentru preluarea responsabilității permite si nu ii acorda cadrul sa o faca in mod individual.
preluarea responsabilității pentru deseurile pentru deșeurile de ambalaje Obligatia ar trebui totodata dublata de o sanctiune pentru
de ambalaje municipale respectiv pentru municipale respectiv pentru deșeuri nerespectare.
ambalaje din comerț și industrie;
de ambalaje din comerț și industrie;
Susținem posibilitatea îndeplinirii individuale a obligațiilor
pentru toate fluxurile de deșeuri
d) să încheie contracte/parteneriate
sau alte forme de colaborare pentru
preluarea deșeurilor de ambalaje si
acoperirea costurilor serviciilor de
colectare și transport, stocare
temporară, sortare și valorificare,
inclusiv reciclare a deşeurilor de
ambalaje, în condițiile legii, cu
autoritățile executive ale unităților
administrativ-teritoriale în limita
cantităților de ambalaje primare
preluate prin contract de la operatorii
economici responsabili;

Reformulare pentru definirea clara a obiectului contractului.
In realitate operatorul economic este privat de cantitatile de
deseuri de ambalaje primare care devin monopol UAT.
De asemenea opinam ca UAT-urile nu vor fi capabile sa puna la
dispozitia OTR-urilor cantitatile de deseuri in mod
corespunzator si la timp astfel incat producatorii de produse
ambalaje, care au obligatiile specifice de reciclare, nu isi vor
putea indeplini aceste obligatii, urmand a le fi impusa plata
reciclarii.
Producătorii doresc să susțină costuri nete bazate pe
performanta serviciilor de salubritate. În afara unor criterii
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d) să încheie contracte/parteneriate sau
alte forme de colaborare, în condițiile legii,
cu autoritățile executive ale unităților
administrativ-teritoriale
în
limita
cantităților de ambalaje primare preluate
prin contract de la operatorii economici
responsabili;
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e) să încheie contracte cu operatori
clare, transparente, de performanta setate pentru aceste
economici autorizaţi pentru colectarea
servicii, nu ne putem asuma ineficiența sistemului.
deşeurilor de ambalaje din comerț și e) eliminare
industrie, în limita cantităţilor şi tipurilor
materiale de ambalaje secundare și terțiare
preluate de la operatorii economici
responsabili;
f) să încheie contracte cu operatori
economici autorizaţi pentru a asigura
reciclarea sau valorificarea deșeurilor de
ambalaje colectate care fac obiectul
contractelor de la lit. e);
g) să finanţeze costurile pentru colectarea
și transportul, stocarea temporară,
sortarea și valorificarea, inclusiv reciclarea
deşeurilor de ambalaje gestionate prin
serviciile de salubrizare cu respectarea
prevederilor Legii nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, iar
cantitățile de deșeuri de ambalaje
municipale pentru care s-au finanțat
costurile de gestionare sunt luate în calcul
în mod corespunzător pentru îndeplinirea
obiectivelor prevăzute la art. 14;
h) să finanțeze colectarea pentru întreaga
cantitate de ambalaje secundare, terțiare
și de ambalaje primare destinate exclusiv

f) să încheie contracte cu operatori Reformularea se impune pentru a include toate deșeurile de
economici autorizaţi pentru a asigura ambalaje care fac obiectul contractelor cu colectorii, nu numai
reciclarea sau valorificarea oricaror a celor secundare si terțiare
tipuri de deșeuri de ambalaje
colectate
care
fac
obiectul
contractelor cu colectorii (primare,
secundare, terțiare).
g) să acopere prin contractele de lit.
d) costurile pentru colectarea și Reformularea pentru corelarea cu textul propus la lit. d)
transportul, stocarea temporară,
sortarea și valorificarea, inclusiv
reciclarea deşeurilor de ambalaje
gestionate
prin
serviciile
de
salubrizare
cu
respectarea Consideram ca pentru mai mare claritate a textului se impune
prevederilor Legii nr. 211/2011 înlocuirea termenului „finanțare” cu „acoperirea costurilor”
privind
regimul
deşeurilor,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, iar cantitățile
de deșeuri de ambalaje municipale
pentru care s-au finanțat costurile de
gestionare sunt luate în calcul în mod
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consumului industrial preluate pe bază de
corespunzător pentru îndeplinirea
contract de la operatorii economici
obiectivelor prevăzute la art. 14;
prevăzuți la alin. (1) fără a impune costuri
h) să acopere prin contractele de la
suplimentare producătorului inițial de
lit. e) costurile cu colectarea pentru
deșeuri;
întreaga cantitate de ambalaje
secundare, terțiare și de ambalaje
i) să finanțeze după caz, reciclarea sau
primare
destinate
exclusiv
valorificarea prin alte metode pentru
consumului industrial preluate pe
deșeurile de ambalaje colectate care fac
bază de contract de la operatorii
obiectul contractelor de la lit. e;
economici prevăzuți la alin. (1) fără a
impune
costuri
suplimentare
producătorului inițial de deșeuri;
i) să acopere prin contractele de la
lit. f) costurile după caz, cu reciclarea
sau valorificarea prin alte metode
pentru deșeurile de ambalaje
colectate;
Lit. l eliminare

15.

16.

ART. 16 (7) În termen de 90 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei legi se
aprobă prin ordin al ministrului mediului
procedura de autorizare, avizare anuală și
de anulare a licenței de operare a OTR.
ART. 16 (8) Se interzice condiţionarea, sub (8) Se interzice condiţionarea, sub
orice formă, a drepturilor legale ale orice formă, a drepturilor legale ale

Solicitam respectarea unui termen de implementare
corespunzator care sa asigure o tranzitie fara efecte negative –
minim 12 luni.

Este de esenta sistemului de depozit ca plata depozitului sa se
faca in schimbul ambalajului reutilizabil.

Pagina19/31

Lit. m eliminare

RECOMANDĂRI PRIVIND PROIECTUL DE OUG PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR. 211/2011 PRIVIND REGIMUL DEȘEURILOR ȘI A LEGII NR. 249
PRIVIND MODALITATEA DE GESTIONARE A AMBALAJELOR ŞI A DEȘEURILOR DE AMBALAJE
consumatorilor referitoare la garanția consumatorilor
referitoare
la Se creeaza o confuzie intre garantia acordata pentru utilizarea
produsului cumpărat de păstrarea garanția legala de conformitate a unui produs si depozit. Propunem clarificarea pentru a evita
ambalajului.
produsului cumpărat de păstrarea confuzia.
ambalajului.

Art 16 alin (10) Se interzic amestecarea
deşeurilor de ambalaje colectate selectiv,
precum şi încredinţarea, respectiv primirea,
în vederea eliminării prin depozitare finală,
a deşeurilor de ambalaje.

18.

Art. 20 - (1) Operatorii economici care
comercializează către consumatorii finali
produse în structuri de vânzare cu
suprafaţă medie și mare, prevăzute la art. 4
lit. m) și n) din Ordonanţa Guvernului nr.
99/2000, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, au următoarele
obligaţii:
a) să comercializeze produse ambalate atât
în
ambalaje
reutilizabile
cât
și
nereutilizabile, în măsura în care

Art 16 alin (10) Se interzic
amestecarea deşeurilor de ambalaje
colectate
selectiv,
precum
şi
încredinţarea, respectiv primirea, în
vederea eliminării prin depozitare
finală, a deşeurilor de ambalaje, cu
excepţia celor care nu sunt
valorificabile sau care nu pot fi
incinerate în instalaţii de incinerare
cu recuperare de energie si pentru
care nu exista o alta metoda de
eliminare.

Consideram necesara aceasta modificare, care este in mare
parte similara cu reglementarea actuala, deoarece nu poate fi
exclusa posibilitatea ca anumite deseuri de ambalaje sa nu
poata fi gestionate in alt mod iar a interzice a incredinta respctiv
a primi 8n vederea eliminarii astfel de deseuri ar determina un
blocaj cu privire la gestionarea acestora.

Operatorii economici care comercializează vor acoperii
cheltuielile de depozitare temporara a ambalajelor produselor
cumpărate inclusiv reutilizabile?
Cine va acoperi cheltuielile de chirie/extindere pentru spatiul
suplimentar necesar?
Se intervine asupra proprietatii private prin impunerea unei
destinatii diferite acestei proprietati.
Sistemul nu are prevazute modalitatile de compensare a
costurilor generate de crearea infrastructurii si a gestionarii
deseurilor.
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producătorul/importatorul introduce pe
Propunerea nu asigura o acoperire nationala
piața națională produse ambalate astfel;

Crearea cadrului juridic pentru ca entitatile interesate sa poata
discuta si conveni asupra valorii investitiilor, a obligatiilor
reciproce si a rezultatului urmarit este bine venita si permite
dezvoltarea.
Insa impunerea unei obligatii de natura economica si juridica
operatorilor economici intr-o economie libera concurentiala
reprezinta in esenta un abuz si in practica un esec.
Aceasta clauza nu tine cont de realitati practice:
exista magazine care nu detin spatiu suficient pentru a
amplasa si recipiente proprii, precum si recipiente ale OTRurilor; acest lucru forteaza automat magazinul sa renunte la
recipientele proprii si, implicit, il va obliga sa isi
indeplineasca obiectivele exclusiv prin OTR;
- este neclar ce se intampla atunci cand o astfel de solicitare
ar proveni de la mai multe OTR-uri;
- cine este proprietarul acestor ambalaje, cine raspunde
pentru ele, pentru eventuale prejudicii aduse de catre
acestea;
- nu este clar ce inseamna imediata vecinatate (implica
posibilitatea de utilizare a spatiului public? Iar in caz
afirmativ, operatiunea va transforma ambalajele in deseuri
municipale?)
-
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b)
să
asigure
pentru
consumatorii/utilizatorii finali posibilitatea
de a se debarasa de ambalajele produselor
cumpărate, fără a le solicita plată
ART. 20 (2) Operatorii economici prevăzuți ART. 20 (2) eliminare
la alin. (1) sunt obligați, la solicitarea OTR,
să organizeze împreună cu aceștia în cadrul
structurii de vânzare sau în imediata
vecinătate, puncte de colectare a
ambalajelor folosite din gospodării.
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21.

22.

ART 20 (4) Operatorii economici deţinători
de ambalaje folosite și/sau de deșeuri de
ambalaje din comerț și industrie au
obligaţia:
a) să returneze ambalajele folosite către
furnizori sau operatorii economici
desemnați de aceștia conform prevederilor
contractuale;
b) să predea/comercializeze deșeurile de
ambalaje colectate către o organizație a
producătorilor sau operatorii economici
desemnați de aceștia; sau
c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care
nu pot fi reciclate, valorificarea sau
incinerarea acestora în instalaţii de
incinerare a deşeurilor cu recuperare de
energie.

ART 20 (4) Operatorii economici
deţinători de ambalaje reutilizabile
goale și/sau de deșeuri de ambalaje,
din comerț și industrie, au obligaţia:
a)
să
returneze
ambalajele
reutilizabile către furnizorii lor care
pun pe piata produse in respectivele
ambalaje reutilizabile sau operatorii
economici desemnați de aceștia,
conform prevederilor contractuale;
b) să predea/comercializeze deșeurile
de ambalaje colectate către o
societate de colectare autorizata in
mod corespunzator, in scopul
reciclarii acestor cantitati, iar în cazul
în care nu pot fi reciclate, in scopul
valorificarii sau incinerarii acestora în
instalaţii de incinerare a deşeurilor cu
recuperare de energie.
ART. 20 (5) Colectarea ambalajelor folosite (5) eliminarea
provenite de la produsele comercializate
către consumatori în sistem garanție se
face prin returnare la oricare dintre
operatorii economici care comercializează
produse ambalate în astfel de ambalaje sau
prin punctele de colectare a ambalajelor
folosite prevăzute la alin. (2);
Art. 20 alin. (6) Colectarea deseurilor de Art. 20 alin. (6) Colectarea deseurilor
ambalaje municipale se face prin sistemele de ambalaje municipale se face prin
de colectare selectiva a deseurilor sistemele de colectare selectiva a

Sintagma „ambalaje folosite” este improprie si nu reflecta
caracteristica specifica – reutilizarea ambalajului respectiv;
Pentru a-si produce efectele prevederea trebuie sa reflecte
interesul economic respectiv realitatea juridica a scopului
returnarii;
Operatorii economici au obligatia indeplinirii unor obiective de
recilare prestabilite calculate in functie de ambalajelor
produselor introduse pe piata.
Impunerea unor obligatii suplimentare fata de aceste obligatii
pentru alti operatori specifici, fara un cadru clar al compensatiei
costurilor si obligatiilor generate este in esenta discriminatoriu.
De regula, operatorii detinatori de ambalaje nu pot asigura
reciclarea/valorificarea
acestora,
ci
cel
mult
predarea/comercializarea catre colectorii de deșeuri
reciclabile/valorificabile
sau
direct
către
reciclatori/valorificatori.

Propunem completarea acestui articol pentru a da posibilitatea
infiintarii mai multor sisteme de colectare a deseurilor de
ambalaje municipale crescand astfel probabilitatea colectarii
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municipale, de catre operatori prevazuti in deseurilor municipale, de catre unei cantitati mai mari de deseuri de ambalaje municipale. Mai
Legea serviciului de salubrizare a operatori
prevazuti
in
Legea mult decat atat, in cazul in care aceasta responsabilitate cade
localitatilor nr. 101/2006, republicata
serviciului de salubrizare a localitatilor exclusiv in sarcina operatorilor prevazuti in Legea 101/2006,
nr. 101/2006, republicata sau prin indeplinirea obiectivelor de valorificare cu privire la deseurile
sisteme de colectare infiintate de de ambalaje municipale depinde exclusiv de modul in care
OTR-uri sau operatori economici 11acesti operatori isi indeplinesc obligatiile de colecaatre
responsabili sa asigure gestionarea selectiva, sortare etc., iar in cazul in care astfel de obligatii nu
deseurilor de ambalaje municipiale sunt indeplinite in 1mod corespunzator, neexistand prin urmare
potrivit art 16 alin (1)
suficiente ambalaje municipale colectate corespunzator ca sa
poata fi indeplinite obiectivele de valorificare, conseciintele
financiare vor fi suporate de OTR-uri/operatori economici
responsabili de indeplinirea obiectivelor cu toate ca nu se afla
deloc in controlul lor sistemul de colectare al acestor deseuri.

24.

ART. 20 (8) Instituţiile publice şi persoanele (8) eliminare
juridice care generează ambalaje folosite
și/sau deşeuri de ambalaje municipale au
obligaţia:
a) să returneze ambalajele folosite potrivit
alin. (5);
b) să se debaraseze de ambalaje potrivit
alin. (1) lit. b;
c) să depună deșeurile de ambalaje potrivit
alin. (6).”
ART. 21 (5) Operatorii economici care,
Art. 21 (5) eliminare
într-un an, realizează în mod individual
procentaje cu peste 10 puncte procentuale
sub obiectivele prevăzute la art. 14 și/sau
care nu constituie/actualizează garanția de
bună conformare sunt obligaţi să îşi

Eliminarea se impune pentru corelare cu prevederile propuse la
alin (5) si art. 13

Solicitam eliminarea acestei prevederi.
Nerealizarea tintelor in regim individual atrage plata
contributiei de 2lei/kg. O solutie contrara ar duce la o dubla
sanctionare/ taxare.
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îndeplinească responsabilităţile prin
intermediul OTR.”
25. ART. 27 (2) Executarea garanției de bună
ART. 27 (2) eliminare
Corelat cu propunerile de la art.16 (5) de înlocuire a garanției
conformare se face de către Administraţia
cu sancțiunea contravenționala,
propunem stabilirea
Fondului pentru Mediu în cazul
personalului împuternicit pentru aplicarea sancțiunilor prin
nerespectării prevederilor art. 16 alin. (5)
completarea articolului 26
lit. d) de către operatorii economici
prevăzuți la art. 16 alin. (2) lit. a).
26. ART. 27 (3) Pentru operatorii economici
ART. 27 (3) eliminare
Corelat cu propunerile de la art.16 (6) de înlocuire a garanției
prevăzuți la art. 16 alin. (6) executarea
cu sancțiunea contravenționala, propunem desemnarea
garanției de bună conformare se face de
stabilirea personalului împuternicit pentru aplicarea
către Administraţia Fondului pentru Mediu
sancțiunilor prin completarea articolului 26
în baza hotărârii Comisiei constituite în
cadrul Ministerului Mediului potrivit Legii
nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,
republicată cu modificările și completările
ulterioare în cazul nerespectării obligațiilor
stabilite în ordinul ministrului mediului
prevăzut la art. 16 alin. (7).”
27. Anexa 1 SEMNIFICAŢIA TERMENILOR
Anexa 1 SEMNIFICAŢIA TERMENILOR Va rugam a avea in vedere doua aspecte esentiale, astfel: (i)
SPECIFICI
SPECIFICI
ambalajele reutilizabile care circula in sistem garantial sau la
se introduc două litere noi, k1) și k2), cu
se introduc două litere noi, k1) și k2), schimb NU sunt deseuri; (ii) deseurile de ambalaje primare
următorul cuprins:
cu următorul cuprins:
colectate intr-o infrastructura de colectare a unui operator
k1) deșeuri de ambalaje municipale –
k1) deșeuri de ambalaje municipale – economic privat (retailer, producator, colector etc) nu sunt
deșeuri de ambalaje provenite din
deșeuri de ambalaje primare
deseuri municipale;
gospodării și deșeuri de ambalaje similare
provenite din gospodării și deșeuri de
celor din gospodării provenite din activități ambalaje similare celor din
comerciale și din instituții.
gospodării provenite din activități
Sunt considerate deșeuri de ambalaje
comerciale și din instituții.
municipale toate ambalajele primare și
Sunt considerate deșeuri de ambalaje
ambalajele colective care formează o
municipale toate deseurile de
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unitate de vânzare cu excepția celor
ambalajele primare și ambalajele
destinate exclusiv consumului industrial și secundare care formează o unitate
a deșeurilor de ambalaje primare care sunt de vânzare comercializata ca atare,
comercializate către consumatori în sistem cu excepția celor destinate exclusiv
garanție.
consumului industrial și a deșeurilor
k2) deșeuri de ambalaje din comerț și
de ambalaje primare care sunt
industrie – deșeurile de ambalaje
colectate intr-o infrastructura de
secundare și terțiare, precum și deșeurile
colectare selectiva de drept privat.
ambalajelor primare destinate exclusiv
k2) deșeuri de ambalaje din comerț și
consumului industrial.”
industrie – deșeurile de ambalaje
secundare și terțiare, precum și
deșeurile ambalajelor primare
destinate exclusiv consumului
industrial.”
28. Definitii
Ar trebui introdusa definitia
Este necesara introducerea unei definitii a „ambalajelor
„ambalajelor municipale”
municipale” deoarece acest termen este utilizat in cadrul
articolul 16 alin (3). Prin Proiect au fost definite doar „deseurile
de ambalaje municipale”.
Sanctiuni

In contextul in care, in forma actuala a legii, nerespectarea
prevederilor art. 10 alin (1)-(3) se sanctioneaza cu amenda de la
4000 la 8000 lei (art. 26 alin.1 lit.c – articol care nu a suferit
modificari in noul Proiect), consideram oportuna clarificarea
modalitatii de stabilire si aplicare a acestei amenzi. Iar in cazul
art. 10 alin.(3) unde sunt incidente sanctiunile fiscale, ce
prevederi vor prevala? Solicitam clarificari.
Cu privire la modificarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor

30.

Art. 12 alin.(5): În cazul în care regimul de Rugam modificare conținut.
răspundere extinsă a producătorului

La art. 12, alineatul 5 literele a) si b) de la punctul 2 al
proiectului, unde se prevede ca organizatiile de transfer de
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prevăzut la alin. (1) prevede opțiunea
responabilitatea
sa
aiba
o
acoperire
geografica
producătorului de a alege îndeplinirea
corespunzatoare, ar trebui sa se prevada explicit si dreptul de a
obligațiilor în mod individual sau colectiv,
colecta DEEE asa cum este in Directiva 2012/19/UE, la art. 5,
sistemele colective de îndeplinire a
alin. litera d), fiind necesara si amendarea prevederilor OUG
obligațiilor trebuie să îndeplinească
5/2015 art. 9, punctul 1.
următoarele condiții:
Acest lucru este necesar intrucat punctele municipale de
a) să aibă o arie geografică și o gamă de
colectare sunt inca foarte rare in Romania iar colectorii privati
deșeuri bine definită, pentru toate
nu acopera tot teritoriul national. Impunand organizatiilor
deșeurile care fac obiectul lor de activitate,
colective sa aiba o acoperire nationala, presupune sa li se dea
fără a fi limitate la anumite zone în care în
dreptul (prevazut de acquis-ul comunitar ) sa desfasoare
care colectarea și gestionarea deșeurilor
activitati de colectare; alfel exista riscul ca anumite zone sa nu
este cea mai profitabilă;
fie acoperite (din motivele mentionate anterior) iar populatia
b)
să
asigure
o
disponibilitate
respectiva sa nu poata avea acces la o retea de colectare.
corespunzătoare pentru întreaga arie
.
geografică și pentru toate deșeurile care fac
obiectul lor de activitate;
[.......]
31. Art.12. (6) Pentru autorizarea și Art.12. (6) Pentru autorizarea și Sustinem existenta unei comisii unice de autorizare si control a
supravegherea implementării prin sisteme supravegherea implementării prin organizatiilor colective care preiau raspunderea producatorilor
colective a obligațiilor operatorilor sisteme colective a obligațiilor in ceea ce priveste obligatiile legate de deseurile post-consum
economici prevăzuți la alin. (1) se operatorilor economici prevăzuți la (ambalaje, DEEE, baterii, anvelope). Acest lucru presupune si o
înființează în cadrul Ministerului Mediului alin. (1) se înființează în cadrul modificare a OUG 5/2015, in special a art. 25 si a HG 1132/2008
Comisia de supraveghere a răspunderii Ministerului Mediului Comisia de modificata prin HG 540/2016, in special a art. 7 ^1 si probabil si
extinse a producătorilor, denumită în supraveghere a răspunderii extinse a a altor acte normative, in scopul evitarii impunerii unei poveri
continuare Comisie.
producătorilor,
denumită
în administrative suplimentare printr-un proces de dubla
continuare Comisie.
autorizare/licentiere.
(6)1 Comisia de supraveghere a
răspunderii extinse a producătorilor
functioneaza ca organism unic
pentru toate fluxurile de deseuri
pentru care se realizeaza transferul
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de responsabilitate. La data intrarii in
vigoare a prezentei se abroga
prevederile referitoare la comisiile
specifice de autorizare din actele
normative ce reglementeaza fiecare
flux de deseu in parte.
Se face referire la doua variante de tarife distincte,
32. Art. 17 alin. (2) Autorităţile administraţiei
publice locale au obligația să implementeze
fundamentate pe patru modalitati insa este neclar modul in
instrumentul economic "plăteşte pentru
care se vor stabili, calcula si aplica aceste doua tarife. Coroborat
cât
arunci",
oferind
cetățeanului
si cu prevederile art. 17 alin.(5) intelegem ca cetatenii vor putea
posibilitatea de a alege din cel puțin două
opta pentru tariful de gestionare a deseurilor reziduale cu
variante de tarife distincte pentru
excluderea deseurilor de hartie, metal, plastic, sticla? In aceasta
gestionarea
deșeurilor
municipale
situatie, acestea din urma vor intra in responsabilitatea
prevăzute la alin. (1), respectiv pentru
operatorilor economici potrivit art. 17 alin.(5) si (9) ? In
gestionarea
deșeurilor
reziduale,
contextul in care cei mai mari generatori de deseuri din
fundamentate pe cel puţin una din
ambalaje sunt cetatenii, nu consideram oportun transferul
următoarele modalităţi bazate pe:
obligatiilor de plata de la cetateni la operatorii economici,
a) volum; b) frecvența de colectare; c)
dimpotriva, consideram important ca autoritatile locale sa ia
greutate; d) saci de colectare personalizați.
masuri pentru a motiva cetatenii in separarea si colectarea
deseurilor ori actuala propunere va avea efectul contrar.
33. Art. 17 alin.(5)
Costurile nete de colectare separată,
Din economia celor doua articole intelegem ca operatorii
transport, sortare și după caz alte operații
economici care pun pe piata produse ambalate vor fi cei care
de tratare a deșeurilor de ambalaje, de
vor suporta costurile de colectare/ transport/ sortare/ tratare a
colectare separată a DEEE-urilor, a
deseurilor de ambalaje, ceea ce implica o dubla sanctionare a
bateriilor și acumulatorilor, care se
acestora, tinand cont de taxele penalizatoare pentru
regăsesc în deșeurile municipale se suportă
neatingerea tintelor de colectare. Ca atare, consideram ca
de către operatorii economici supuși
aceste costuri nu ar trebui sustinute de operatorii economici ci,
regimului de răspundere extinsă a
dimpotriva, ar trebui luate masuri suplimentare pentru a educa
producătorului prin persoanele juridice
si stimula populatia sa in vederea reducerii de deseuri.
autorizate pentru operarea sistemelor
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colective de îndeplinire a obligațiilor în
regimul de răspundere extinsă a
producătorului.
si alin. (9)
Modalitatea de stabilire a costurilor
prevăzute la alin. (5) pe baza tarifelor de
salubrizare aprobate de către autoritățile
publice
locale
pentru
gestionarea
deșeurilor municipale prevăzute la alin. (1),
respectiv pentru colectarea deșeurilor de
echipamente electrice și electronice, a
bateriilor și acumulatorilor, care trebuie
acoperite de către operatorii economici
supuși regimului de răspundere extinsă a
producătorului, se aprobă prin ordin al
ministrului mediului, în termen de 45 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi.
Art. 17 alin.(6):
Costurile nete de
gestionare reprezintă diferența dintre
costurile prevăzute la alin. (5) și eventualele
venituri
obținute
din
vânzarea
respectivelor deșeuri.

Art. 17 alin. (6) Eliminare

Prin definirea costurilor nete ca fiind diferența dintre costurile
prevăzute la alin. (5) și eventualele venituri obținute din
In cazul in care nu se accepta vânzarea respectivelor deseuri se sugereaza ca deseurile
eliminarea acestui alineat, ca masura colectate la punctele municipale (inclusiv DEEE) ar putea fi
alternativa consideram ca ar trebui fie vandute si nu predate producatorilor sau organizatiilor lor
sa se introduca o modificare a sa, colective (cu recunoasterea costurilor de colectare). Acest lucru
pentru motivele aratate la sectiunea ar putea duce la disparitia din circuitul legal si trasabil a unor
alaturata.
cantitati semnificative. El este si contrar spiritului propunerii de
act normativ.
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Corelat cu alin.6 al aceluiasi art.17 care se refera la vanzarea
35. Art. 17 alin.(8): Autorităţile administraţiei Rugam modificare continut
publice locale au obligaţia să atingă, până la
deseurilor rugam modificarea acestui alineat atat pentru
31 decembrie 2020, un nivel de pregătire
motivele aratate anterior, cat si pentru faptul ca:
pentru reutilizare şi reciclare de minimum
in masura in care forma actuala intra in vigoare,
50% din masa totală generată, cel puţin
respectiv se pastreaza obligatia autoritatilor publice
pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi
locale, aplicandu-se si o amenda pentru neindeplinirea
sticlă provenind din deşeurile menajere
targetului, iar pe de alta parte raman in vigoare tintele
sau, după caz, din alte surse, în măsura în
de colectare, respectiv de valorificare/reciclare,
care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare
prevazute in OUG 5/2015 si L. 249/2015, se va ajunge
deşeurilor care provin din gospodării.
la o concurenta intre OTR-uri/producatori si autoritatile
locale, pentru colectarea deseurilor si indeplinirea
tintelor; cand de fapt interesul ar trebui sa fie unul
comun.
Anexa 1
Punctul 3

37.

Anexa 7
Activitatea serviciului de salubrizare
Colectarea separata si transportul separat
la reciclator a deseurilor municipale
prevazute la art 17 alin (1)
Descrierea indicatorului
Ponderea cantitatii de deseuri municipale
prevazute la art 17 alin (1) predata la
reciclatori, direct sau prin intermediul unei
statii de transfer, din totalul cantitatii

Solicitam clarificarea motivului pentru care se exclud din
definitia „biodeseurilor” cele provenite din unități comerciale
de vânzare cu amănuntul si care sunt efectele acestei eliminari.
Intelegem ca administratiile publice locale nu vor mai fi obligate
sa preia biodeseuri si de la retaileri in temeiul art. 31 din Legea
211/2011, ceea ce nu este acceptabil.
Anexa 7
Activitatea serviciului de salubrizare
Colectarea separata si transportul
separat la valorificator/reciclator a
deseurilor municipale prevazute la art
17 alin (1).
Descrierea indicatorului
Ponderea cantitatii de deseuri
municipale prevazute la art 17 alin (1)
predata la valorificatori/reciclatori,
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colecatte de deseuri municipale prevazute direct sau prin intermediul unei statii
la art 17 alin (1) in cazul in care gestionarea de transfer, din totalul cantitatii
deseurilor municipale nu se face in cadrul colecatte de deseuri municipale
SMID (%)
prevazute la art 17 alin (1) in cazul in
care
gestionarea
deseurilor
municipale nu se face in cadrul SMID
(%)
Nu in ultimul rand, remarcam ca nu sunt prevazute niciun fel de
38.
sanctiuni pentru operatorii de salubritate si nici obligatii
detaliate.
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Cu stima,
Mihai Rohan
Leader TF Environment
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 Despre Coaliţia pentru Dezvoltarea României
Coaliţia este o iniţiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi. Coaliţia nu este o entitate înregistrată
juridic. Membrii Coaliției contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului
de afaceri.
 Scopul Coaliţiei
Scopul Coaliţiei este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituţii publice pe teme care au impact asupra climatului economic și de
afaceri din România.
 Coordonarea Coaliţiei
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Coordonarea Coaliţiei este asigurată de un Consiliu Director format din Președinţii și Vice-președinții AmCham Romania, AOAR, Consiliul Investitorilor Străini,
Fundaţia Romanian Business Leaders, Camera Germană de Comerţ şi Camera Franceză de Comerţ, prezidat prin rotaţie, cu un mandat de șase luni, de un membru
al conducerii uneia dintre organizaţiile reprezentate în Consiliul Director. Domnul Dragoş Petrescu, Vice Președintele RBL, este în prezent Secretarul General al
Coaliţiei.

