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REFERAT DE APROBARE 

 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare 

a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu au fost transpune parţial prevederile Directivei (UE) 

2018/851 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 

2008/98/CE privind deşeurile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 

150/109 din 14 iunie 2018, pct. (3) lit. (a), pct. 2b, 2c, lit. (b), lit. (d), lit. (g), lit. (h), pct. 9 alin. 

(1), (2), (3) şi (4) lit. (a), (b) şi (c), şi Directivei (UE) 2018/852 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile 

de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150/141 din 14 iunie 

2018, pct. 2 lit. (b), lit. (c), pct. 4 alin. (1) lit. (a), (b) şi (d) şi pct. 6 alin. (7). 

 

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

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare reprezintă parte din pachetul de acte 

normative care au fost modificate și completate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                

nr. 74/2018. 

 

Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare reglementează domeniul 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și transpune în legislația națională Directiva 94/62/CE 

a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi 

deşeurile de ambalaje, cu amendările ulterioare. 

 

Pentru punerea în aplicare a obligațiilor operatorilor economici care optează pentru 

îndeplinirea în mod colectiv a obligaţiilor de răspundere extinsă a producătorului se impune, 

conform art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, 
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promovarea unei noi proceduri în ceea ce privește autorizarea, avizare anuală şi retragerea 

dreptului de operare a organizaţiilor prevăzute la alin. (5) lit. b) din actul normativ invocat 

anterior. 

 

Totodată, având în vedere cele stipulate la art. 16 alin. (9) lit. c) și e) din Legea                         nr. 

249/2015, cu modificările și completările ulterioare ordinul privind procedura de autorizare, 

avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează 

obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului cuprinde și activitățile pe care o 

organizație poate să le desfășoare, precum și categoriile de costuri eligibile care sunt incuse 

în contribuţiile financiare percepute operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1).  

 

Prin urmare, vă rugăm să aveţi amabilitatea să analizaţi, în vederea avizării, propunerea de 

ordin. 

 

 

 


