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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 07.11.2016 
                                                                                         Nr.4c-27/650 

 
 
 
 
   Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, trimis Comisiei 

pentru mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr. PLx. 497 din 1 noiembrie 2016, 

înregistrat cu nr.4c-27/637/02.11.2016. 

 
 
  
 
 

PREŞEDINTE, 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 07.11.2016 

                                                                                         Nr.4c-27/650 
R A P O R T 

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, trimis cu adresa nr. 

PLx.497 din 1 noiembrie 2016 şi înregistrat cu nr.4c-27/637/02.11.2016. 

Proiectul are ca obiect de reglementare are ca obiect de reglementare 

modificarea și completarea Legii nr.249/2015, precum şi modificarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.196/2005, în vederea clarificării responsabilităţilor pentru 

fiecare parte din sistem, precum şi a aşezării juste a valorii contribuţiei datorate 

Fondului pentru mediu de către operatorii economici care introduc pe piaţă bunuri 

ambalate, ambalaje sau anvelope în cazul nerealizării obiectivelor de valorificare şi 

reciclare a deşeurilor de ambalaje şi a anvelopelor uzate, în contextul îndeplinirii 

angajamentelor asumate de România faţă de Uniunea Europeană, derivate din 

calitatea sa de stat membru. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege 

(nr.530/26.05.2016). 

Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată, a adoptat  proiectul de Lege 

în ședința din data de 24 octombrie 2016. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic a examinat proiectul de lege în şedinţa din 07 noiembrie 2016. 

Din numărul total de 16 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 

au participat la şedinţă 13 deputaţi. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat în calitate de invitat, în 

conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, domnul Raul Pop, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi (8 voturi pentru respingere, 3 voturi împotriva respingerii şi 2 

abţineri), să propună Plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere cu 

amendamentele prevăzute în Anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezentul raport. 

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au hotărât respingerea 

proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, precum şi 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 

pentru mediu, întrucât nivelul propus al penalităţii pentru neîndeplinirea ţintelor de 

reciclare este sub costul de colectare şi reciclare. De asemenea, prin stabilirea unui 

cost al penalităţilor datorate statului pentru neîndeplinirea obiectivelor de valorificare 

a deşeurilor sub costul economic de colectare/ valorificare a deşeurilor ar genera 

distorsiuni de concurenţă pe piaţa liberă din acest domeniu.  

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 

alin (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

Consilier parlamentar, 
Andreea Negulescu 
 
Consilier parlamentar, 
Alina Alexandriuc

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
CARMEN ILEANA MOLDOVAN VASILE DANIEL SUCIU 
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Anexa nr.1  

AMENDAMENTE  RESPINSE 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 

 
Camera 

decizională 

1.  

 1. La articolul 9 alineatul (1) literele 
d), i) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

d) o contribuţie de 0,70 lei/kg, 
datorata, pentru anul 2016 de 
operatorii economici care introduc pe 
piaţa naţionala bunuri ambalate, care 
distribuie pentru prima data pe piaţa 
naţionala ambalaje de desfacere, si 
de operatorii economici care dau spre 
închiriere, sub orice forma, cu titlul 
profesional, ambalaje pentru 
diferenţa dintre cantităţile de deşeuri 
de ambalaje corespunzătoare 
obiectivelor minime de valorificare 
sau incinerare in instalaţii de 
incinerare, cu recuperare de energie 
si de valorificare prin reciclare, 
prevăzute in anexa nr.3 si cantităţile 
de deşeuri de ambalaje efectiv 
valorificate sau incinerate in instalaţii 
de incinerare cu recuperare de 
energie si valorificate prin reciclare; 
pentru ambalajele pentru care 
realizarea obiectivelor se face 
individual. 
 
Autori: Deputat PNL – Lucia Varga 
             

  In condiţiile în care 
disfuncţionalităţile sistemului 
de colectare separată a 
deşeurilor de la populaţie nu 
sunt imputabile producătorilor 
şi importatorilor de bunuri 
ambalate ci autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
se impune stabilirea unei 
valori rezonabile şi echitabile, 
care să ţină cont de costurile 
actuale de colectare a 
deşeurilor municipale, a 
contribuţiei pe care 
producătorii trebuie să o 
plătească în cazul nerealizării 
obiectivelor de valorificare şi 
reciclare a deşeurilor de 
ambalaje până la clarificare 
responsabilităţilor pentru 
fiecare actor din sistem. 
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2.  

 i) o contribuţie de 0,70 lei/kg, 
anvelopă datorata pentru anul 2016 
de operatorii economici care introduc 
pe piaţa naţionala anvelope noi si/sau 
uzate destinate reutilizării, pentru 
diferenţa dintre cantităţile de 
anvelope corespunzătoare obligaţiilor 
anuale de gestionare prevăzute de 
legislaţia in vigoare si cantităţile 
efectiv gestionate 

Autor: Deputat PNL – Lucia Varga 

Pentru rigurozitatea textului, 
având în vedere că 
propunerea legislativă se 
referă atât la ambalaje cât şi 
la anvelope se impune 
modificarea corespunzătoare 
şi a literei i) 
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