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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 09.06.2022 
Nr. 4c-3/589/2022 

 
 

 

COMISIA PENTRU MEDIU ȘI ECHILIBRU ECOLOGIC 

DOMNULUI PREȘEDINTE GEORGE-CĂTĂLIN STÂNGĂ 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2021 pentru modificarea şi completarea 

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

de ambalaje, transmis cu adresa nr. PLx 539/2021. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

simona.tirzioru
Original
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COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
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București, 09.08.2022 
Nr. 4c-3/589/2022 

 
 
 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii și Comisia mediu și echilibru ecologic au fost sesizate 
spre dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2021 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje, transmis cu adresa nr. PLx 539/2021 din data de 02.11.2022. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.659 din 20.12.2021, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță, cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 25.10.2021. 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și industrii 
specifice, în ședința din 09.11.2021, a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 16.11.2021, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința din 07.12.2021, a 
avizat favorabil proiectul de lege. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în ședința 
din 14.12.2021, a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea art.1 pct.1, pct.4 
alin.(2), pct.5 lit.(a) sublit.(h) şi (i), lit.(b) (1a) şi (1b), pct.6 alin.(1)-alin.(8), pct.8 
alin.(4), pct.11 lit.(b), lit.(d) (3a) şi (3b), pct.17, pct.18 şi art.2 alin.(1) paragraful 2 
şi alin.(2) din Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European şi a Consiliului 
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din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi 
deşeurile de ambalaje. 
 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege 
în ședința din 08.06.2022. La lucrările comisiei au participat deputați conform 
listei de prezență. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 
lege cu un amendament respins prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport preliminar. 
  În raport de obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Șef birou, Cristina Neicu
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Anexa 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt. 

Legea nr. 249/2015 Amendamente respinse Motivarea 
susținerii/respingerii 

Camera 
Decizională 

1.   
 
 
 
Art. 10 - (5) Până la data de 1 ianuarie 2021, în 
baza evaluării eficienţei economice, sociale şi de 
mediu, precum şi a impactului asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii, prin hotărâre a 
Guvernului, se stabileşte un sistem de garanţie-
returnare care să se aplice pentru ambalaje 
primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau 
metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l 
inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe 
piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de 
băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, 
sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape 
minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi 
spirtoase. 

- La articolul I, după punctul 3 se introduce 
un punct nou, punctul 31 cu următorul 
cuprins : 
„31 - La articolul 10 alineatul (5) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
(5) Până la data de 1 ianuarie 2021, în baza 
evaluării eficienţei economice, sociale şi de 
mediu, precum şi a impactului asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii, prin hotărâre a 
Guvernului, se stabileşte un sistem de garanţie-
returnare care să se aplice pentru ambalaje 
primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau 
metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l 
inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe 
piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de 
băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, 
sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape 
minerale şi ape de băut de orice fel.” 
Autor: George-Cătălin Stângă - PNL 

A fost respins prin vot Camera 
Deputaților 

 


