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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic

Nr. 4c-8/970/2020

Comisia pentru industrii și
servicii

4c-3/425/2016

Bucureşti, 09.11.2020

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun înlocuitor asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, transmis Comisiei pentru

mediu şi echilibru ecologic și Comisiei pentru industrii şi servicii pentru examinare pe fond, cu adresa

nr. PL.x.482 din 24 octombrie 2016.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE

ION CUPA SORIN-IOAN BUMB
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic

Nr. 4c-8/970/2020

Comisia pentru industrii și
servicii

4c-3/425/2016

Bucureşti, 09.11.2020

RAPORT COMUN ÎNLOCUITOR
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2016

pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru
industrii și servicii au fost sesizate, cu dezbaterea în fond, în procedură de urgență, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, transmis cu adresa nr. P.L.x. 482 din 24 octombrie 2016.

Prezentul raport înlocuiește raportul comun depus in data 03.11.2020.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședință din 17

octombrie 2016.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.620/29.06.20016, avizează favorabil proiectul de ordonanță

de urgență cu unele observații şi propuneri.
Guvernul, prin adresa nr. 32/17.01.2020, nu susține proiectul de Lege.
Proiectul de Lege are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, în vederea deblocării pieței
deșeurilor de ambalaje și a reducerii impactului financiar negativ asupra operatorilor economici afectați,
a reducerii capacităților de deșeuri generate, precum și a creșterii capacităților de colectare și reciclare a
acestora prin extinderea răspunderii producătorilor asupra organizațiilor colective de transfer, care
preiau responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare a fluxului de deșeuri.

În conformitate cu prevederile art.61 și art.129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările si completările ulterioare, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul
de Lege, sus menționat, în ședințe separate.

Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de lege în ședința online din 2 iunie
2020. La lucrările comisie au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 22 deputaţi.

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a examinat proiectul de lege în ședința online din
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21 octombrie 2020. La lucrările comisiei au fost prezenți 9 deputați din totalul de 16 deputati.
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii, au

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de
lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2016, deoarece în anul 2018 s-a
adoptat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii
211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/20002 privind
fondul pentru mediu, cu amendamentele admise prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din
prezentul raport.

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Mediului, Apelor
și Pădurilor domnul Iulian Stana – secretar de stat.

Prin obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria
legilor ordinare.

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, şi ale art.91 alin.(9)
pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaților.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE
ION CUPĂ SORIN-IOAN BUMB

SECRETAR SECRETAR

BOGDAN GHEORGHE DANUT ADNAGI SLAVOLIUB

Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc Șef birou, Cristina Neicu
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ANEXA 1
AMENDAMENTE ADMISE

Nr. crt.
Text OUG 38/2016

Text Senat
Text amendamente admise (autorul

amendamentului)
Motivarea

amendamentelor

0 1 2 3 4
1. Titlul legii

LEGE
privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 38/2016
pentru modificarea şi completarea

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

deşeurilor de ambalaje

LEGE
privind respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 38/2016
pentru modificarea şi completarea

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

ambalaje
2. Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de

urgenţă nr. 38 din 28 iunie 2016 pentru
modificarea şi completarea Legii

nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor
de ambalaje,, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr.489 din
30 iunie 2016

Articol unic.- Se respinge
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 38 din 28 iunie 2016 pentru
modificarea şi completarea Legii

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

deşeurilor de ambalaje, publicată în
Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.489 din 30 iunie 2016.
3. Art. I

Legea nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
809 din 30 octombrie 2015, se
modifică şi se completează după
cum urmează:

http://idrept.ro/00173665.htm
http://idrept.ro/00173665.htm
http://idrept.ro/00173665.htm
http://idrept.ro/00173665.htm
http://idrept.ro/00173665.htm
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4. 1.La articolul 13, alineatul (2) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(2) În vederea încurajării
reutilizării ambalajelor
returnabile, producătorii şi
comercianţii aplică sisteme-
depozit de administrare a
ambalajelor, potrivit procedurii
de implementare, control şi
monitorizare a sistemului-
depozit aprobată prin ordin al
ministrului mediului, apelor şi
pădurilor."

5. 2.La articolul 16 alineatul (2),
litera a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"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;"



6

6.

b)prin transferarea
responsabilităţilor, pe bază de
contract, către un operator
economic autorizat de autoritatea
publică centrală pentru protecţia
mediului.

( text Legea 249/2015)

1. La articolul I, după punctul 2 se
introduce un nou punct, punctul 21, cu
următorul cuprins:

„21. La articolul 16 alineatul (2), litera
b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

b)prin transferarea responsabilităţilor,
pe bază de contract, către un operator
economic autorizat de autoritatea
publică centrală pentru preluarea
responsabilităţii, operatori care pot
prelua deşeuri de ambalaje de la
generatori sau deţinători de deşeuri,
staţii de sortare, colectori autorizaţi, şi
să le administreze prin intermediul
operatorilor economici autorizaţi din
punct de vedere al protecţiei mediului
pentru colectarea şi valorificarea
deşeurilor de ambalaje.”

Se elimina
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7. 3. La articolul 16, după alineatul
(5) se introduce un nou alineat,
alineatul (51), cu următorul
cuprins:

"(51) Comisia de autorizare a
operatorilor economici în
vederea preluării responsabilității
gestionării deșeurilor de
ambalaje se constituie prin ordin
al ministrului mediului, apelor şi
pădurilor."

8. 4.La articolul 16, alineatul (12)
se abrogă.

2. La articolul I, punctul 4 se abrogă. Se elimina

9. 5.La articolul 18, alineatul (2) se
abrogă.

10. 6.La articolul 26 alineatul (1)
litera f), punctul 1 se modifică şi
va avea următorul cuprins:

"1. nerespectarea prevederilor
art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin.
(4), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11)
şi (14);"

11. 7.La articolul 26, alineatul (4) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(4) Licenţa de operare acordată
unui operator economic prevăzut
la art. 16 alin. (2) lit. b) se
anulează de la data de 1 ianuarie
a anului următor celui în care s-a
făcut constatarea, în cazul în care
persoanele împuternicite
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prevăzute la art. .27 constată
pentru al doilea an consecutiv că
acesta nu a îndeplinit cel puţin
obiectivele prevăzute la art. 16
alin. (4) sau în cazul în care
operatorul heconomic nu
respectă obligaţiile stabilite prin
ordinul prevăzut la art. 16 alin.
(5)."

12. 8.La articolul 26, alineatul (5) se
abrogă.

13. Art. II
(1)Procedura de implementare,
control şi monitorizare a
sistemului-depozit, prevăzută la
art. I pct. 1, se aprobă în termen
de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţate
de urgenţă, prin ordin al
ministrului mediului, apelor şi
pădurilor.

(2)Comisia de autorizare a
operatorilor economici în
vederea preluării responsabilităţii
gestionării deşeurilor de
ambalaje, prevăzută la art. I pct.
3, se aprobă în termen de 60 de
zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă,
prin ordin al ministrului
mediului, apelor şi pădurilor.
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