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REFERAT DE APROBARE 

 

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

ambalaje, 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 a fost 

promovat Ordinul viceprim-ministrul, ministrul mediului nr. 1362/2018 privind aprobarea 

Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a 

organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 15 ianuarie 2019. 

 

În Ordinul viceprim-ministrul, ministrul mediului nr. 1362/2018 sunt prevăzute inclusiv 

activitățile pe care o organizație poate să le desfășoare, precum și categoriile de costuri 

eligibile care sunt incluse în contribuţiile financiare percepute operatorilor economici 

prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2019 pentru modificarea şi completarea 

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

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

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 543 din 2 iulie 2019. 

 

Modificările și completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2019 la 

Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare au impact asupra organizaţiilor 

care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului și afectează 

modul de funcționarea a acestora.  

 

Pentru clarificarea unor aspecte care vizează activitatea operatorilor economici care 

optează pentru îndeplinirea în mod colectiv a obligaţiilor de răspundere extinsă a 

producătorului, precum și categoriile de costuri eligibile se impune modificarea și 

completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1362/2018. 

 



  
  

 

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

ordin. 

 

 

 


