
 

                              

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ: Hotărâre a Guvernului privind privind deșeurile de 

echipamente electrice și electronice.                                                 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1.Descrierea situaţiei 

actuale 

În prezent, în România, gestionarea deșeurilor de echipamente 

electrice și electronice este reglementată de Hotărârea 

Guvernului nr. 1037/2010 privind deșeurile de echipamente 

electrice și electronice. 

1
1
 În cazul proiectelor 

de acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau 

creează cadrul pentru 

aplicarea directă a 

acesteia 

Proiectul de act normativ transpune Directiva 2012/19/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 197 din 27 iulie 

2012. 

2.Schimbări 

preconizate 

Prezenta hotărâre va abroga Hotărârea Guvernului nr. 1037/2010 

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și va 

transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 197 din 27 iulie 2012. 

Prezenta hotărâre vizează atât reducerea deșeurilor cât și 

eficientizarea valorificării resurselor şi promovează noi standarde 

privind colectarea, reutilizarea și reciclarea  echipamentelor  

electronice uzate.   

Prima modificare substanţială cu care vine noua această hotărâre 

o reprezintă extinderea domeniului de aplicare atât în sfera 

echipamentelor electronice utilizate de consumatori, dar și către 

cele destinate utilizării profesionale. Sunt excluse din domeniul 

de acţiune al acesteia instalaţiile fixe şi uneltele  industriale,  dar  

sunt  incluse  panourile  fotovoltaice  şi sursele  de  iluminat  care 

conțin substanțe agresive cu mediul. 

În materie de colectare selectivă, actuala ţintă de 4 kilograme 

DEEE pe cap de locuitor va fi înlocuită începând cu anul 2016 

cu o formulă procentuală reprezentând între  40% şi 45% din 

greutatea de EEE introdusă pe fiecare piaţă naţională. În a doua 

etapă de acţiune a prezentei hotărâri, care va începe în 2021, rata 

de colectare minimă care va trebui realizată anual va creşte la 



 

                              

65% din greutatea medie a EEE introduse pe piaţă în cei trei ani 

precedenţi. 

Acest lucru prezintă avantaje pentru o piață ca a României în 

care consumul de electronice este unul scăzut, însă în  condiţiile  

pieţei  europene  unde  cererea  de  produsele  electronice  este  

una  galopantă,  noile standarde de colectare impun în fapt ţinte 

superioare de colectare a DEEE. 

Textul de lege prevede noi obligații pentru comercianți, și anume 

obligativitatea distribuitorilor de a prelua gratuit şi în sistem 1:1 

DEEE de tip echivalent la furnizarea unui aparat  nou. De 

asemenea, aceştia trebuie să asigure cu titlu gratuit  colectarea 

deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de mici 

dimensiuni în magazine sau în imediata apropiere a acestora. 

Tratarea corespunzătoare a deseurilor electrice presupune cel 

puţin înlăturarea tuturor lichidelor din deşeurile de aparate 

electrice şi electronice şi se supune standardelor specifice privind 

substanţele toxice şi periculoase  menţionate  în anexa nr. 9.  

Mai mult, prezenta hotărâre prevede cerinţe mai stricte pentru 

transferurile de EEE uzate în înteriorul sau în afara graniţelor 

UE, suspectate a fi DEEE. Această măsură are rolul de a reduce 

la minim riscul ca echipamentele  electronice epuizate fizic să fie 

eliminate necorespunzător, exportatorii având obligaţia de a 

demonstra că aparatele electrice pe care le transportă sunt 

funcţionale şi pot fi reutilizate.  Nici partea de control nu  este 

neglijată,  fiind  indicate criteriile specifice  sub care trebuiesc 

derulate inspecțiile de mediu în statele membre. 

Un alt aspect important care este prevăzut în această hotărâre se 

referă la valorificarea DEEE în intervalul de timp 2012 – 2019. 

Conform noilor prevederi, începând cu 14 august 2015 țintele 

cresc anual cu câte 5%, atât în materie de valorificare cât şi de 

reciclare. După 15 august 2018 devine aplicabilă o nouă anexă 

care regrupează EEE din cele 10 categorii actuale în 6 categorii, 

astfel că ţintele păstrează aceleaşi valori. 

3. Alte informaţii Termenul maxim prevăzut de Directiva 2012/19/UE pentru 

preluarea măsurilor prevăzute de către aceasta în legislația 

națională, în speță de intrare în vigoare a prezentei hotărâri este 

data de 14 Februarie 2014. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1.Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

                              

1^1Impact asupra 

mediului concurenţial 

şi domeniului 

ajutoarelor de stat  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Prezentul act normativ stabilește măsuri în vederea protecției 

mediului și a sănătății populației. 

4.Impactul asupra 

mediului 

Rezumând măsurile prevăzute în noua legislaţie, se poate 

observa faptul că prezenta hotărâre privind  deşeurile  de  

echipamente  electrice  şi  electronice  reuşeste  eliminarea 

neclarităţilor care au lăsat loc de interpretare şi au condus până în 

prezent la performanţe slabe de colectare şi valorificare a DEEE 

contribuind astfel la protecția sănătății umane și a mediului, 

inclusiv recuperarea și eliminarea ecologică a deșeurilor de EEE.  

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei -  

Indicatori Anul curent  Următorii 4 ani  Media pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale 

veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general 

consolidat 

2.Modificări ale 

cheltuielilor bugetare 

3.Impact financiar 

4.Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

5.Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

6.Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 



 

                              

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1.Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor 

fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

La data întrării în vigoare a prezentei hotărâri se se 

abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1037/2010 

privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 728 din 2 noiembrie 2010, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Vor fi elaborate ordine comune ale ministrului 

economiei și al ministrului mediului și 

schimbărilor climatice pentru armonizarea 

legislației naționale cu actele delegate emise de 

Comisia Europeană. 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare. 

Prezenta Hotărâre transpune Directiva 2012/19/UE 

a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 

iulie 2012 privind deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene, seria L, nr. 197 din 27 iulie 

2012. 

3.Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5.Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1.Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Au fost consultate organizaţii neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte organisme implicate. 

2.Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului  în 

care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul proiectului de 

act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



 

                              

3.Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul 

de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative 

ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu impune obligații 

suplimentare față de cele existente la această dată 

pentru autorităţilor administraţiei publice locale. 

Cu toate acestea, proiectul de act normativ a fost 

transmis pentru consultare structurilor asociative 

ale autorităților administrației publice locale. 

4.Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5.Informaţii privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

1.Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Pentru prezenta hotărâre a fost îndeplinită 

procedura privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, prevăzută de Legea nr. 

52/2003, acesta fiind publicat pe pagina de Internet 

a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

2.Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum 

şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Informarea societăţii civile s-a realizat în perioada 

de consultărilor publice. 



 

                              

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1.Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale, înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Nu se prevede înfiinţarea de noi organisme de stat 

pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 

3.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Luând în considerare cele expuse, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a 

Guvernului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, care în forma 

prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl 

supunem spre adoptare. 
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