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Către:   Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 

 

În atenția:  Domnului Secretar de Stat Raul Călin POP 

 

Data: 21 iunie 2016 

 

Stimate Domnule Secretar de Stat, 

Subscrisa, Asociația ECOTIC, în calitate de organizație colectivă autorizată pentru preluarea responsabilităților și obligațiilor anuale 

de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, reprezentând 490 producători de echipamente electrice și 

electronice,  

Cu privire la consultarea publică lansată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, vă rugăm să aveți în vedere introducerea 

principiului responsabilității pentru țintele de colectare DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice) în mod extins pentru 

toate entitățile implicate în acest proces (principiul ”all actors”/”toți actorii”) în reglementarea de bază în materie (proiectul de lege 

de aprobare cu modificări a OUG 5/2015, privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice). 

În acest sens, propunem în mod concret următoarele modificări: 

Text OUG 5/2015  Propunere ECOTIC  Observații și/sau explicații ECOTIC 

Art. 9 
(1) Pentru a asigura tratarea corectă a tuturor 
DEEE colectate şi pentru atingerea unui nivel 
ridicat de colectare separată a DEEE, preluarea 
DEEE provenite de la gospodăriile particulare se 
realizează de către: 

Art. 9 
(1) Pentru a asigura tratarea corectă a tuturor 
DEEE colectate şi pentru atingerea unui nivel 
ridicat de colectare separată a DEEE, preluarea 
DEEE provenite de la gospodăriile particulare se 
realizează de către: 
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a) serviciul public de colectare a DEEE organizat 
potrivit art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 
b) distribuitori, potrivit prevederilor art. 11; 
 
c) centre de colectare organizate de operatori 
economici autorizaţi pentru colectarea DEEE 
care acţionează în baza unui contract cu 
producători/organizaţii colective sau a unui 
contract cu operatori economici care desfăşoară 
operaţii de tratare a DEEE în numele 
producătorilor/organizaţilor colective. 
 
(2) Activitatea desfăşurată de distribuitori 
potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) nu se supune 
cerinţelor de înregistrare sau de autorizare 
prevăzute în Legea nr.211/2011. republicată. 

 

 
 
 
(3) Distribuitorii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) sunt 
obligaţi să predea DEEE colectate către centrele 
de colectare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) sau 
direct operatorilor economici care desfăşoară 
activităţi de tratare a DEEE în vederea 
valorificării, în numele producătorilor. 

a) serviciul public de colectare a DEEE organizat 
potrivit art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în modalitățile detaliate în art. 10, 
alin. 2; 
 
b) distribuitori, potrivit prevederilor art. 11; 
 
c) centre sisteme de colectare organizate de 
operatori economici autorizaţi pentru colectarea 
DEEE care acţionează în baza unui contract cu 
producători/organizaţii colective sau a unui 
contract cu operatori economici care desfăşoară 
operaţii de tratare a DEEE în numele 
producătorilor/organizaţilor colective. 
 
(2) Activitatea de colectare, depozitare și/sau 
transport de DEEE desfăşurată de distribuitori 
potrivit în aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) nu 
se supune cerinţelor de înregistrare sau de 
autorizare prevăzute în Legea nr.211/2011. 
republicată. 
 
 
(3) Distribuitorii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) sunt 
obligaţi să predea DEEE colectate către centrele 
de colectare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) sau 
direct operatorilor economici care desfăşoară 
activităţi de tratare a DEEE în vederea 
valorificării, în numele producătorilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru art. 9, alin. 1, lit. c) și art. 9, alin. 4 -  
Notiunea de “centru de colectare” 
presupune un punct fix, insa se realizeaza si 
colectari mobile, cele mai multe direct de la 
companii si institutii, astfel incat notiunea 
de “sisteme” este acoperitoare si pentru 
aceste situatii. 
 
Pentru art. 9, alin. 2 -  Consideram ca fiind 
necesara explicitarea tuturor activitatilor 
distribuitorilor legate indisolubil si implicate 
in mod automat si inevitabil de aducerea la 
indeplinire a obligatiilor legate de preluarea 
“unu-la-unu”, pentru a elimina alte 
interpretari. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://idrept.ro/00100465.htm
http://idrept.ro/00162486.htm
http://idrept.ro/00100465.htm
http://idrept.ro/00162486.htm
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(4) Centrele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. 
a) şi c) au obligaţia de a prelua toate DEEE de la 
deţinători şi distribuitori, în mod gratuit, şi de a 
asigura evidenţa DEEE intrate şi ieşite din 
centrele de colectare, inclusiv a DEEE 
încredinţate în vederea pregătirii pentru 
reutilizare unităţilor specializate pentru 
desfăşurarea acestei activităţi. 
 
(5) Se interzice eliminarea DEEE sub formă de 
deşeuri municipale nesortate, astfel cum sunt 
definite la art. 2 alin. (4) pct. 3 din Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, republicată, precum şi predarea DEEE 
către, respectiv, preluarea DEEE de către alţi 
operatori economici decât cei prevăzuţi la alin. 
(1). 

 
(4) Centrele Sistemele de colectare prevăzute la 
alin. (1) lit. a) şi c) au obligaţia de a prelua toate 
DEEE de la deţinători şi distribuitori, în mod 
gratuit, şi de a asigura evidenţa DEEE intrate şi 
ieşite din centrele de colectare, inclusiv a DEEE 
încredinţate în vederea pregătirii pentru 
reutilizare unităţilor specializate pentru 
desfăşurarea acestei activităţi. 
 
 (5) Se interzice eliminarea DEEE sub formă de 
deşeuri municipale nesortate, astfel cum sunt 
definite la art. 2 alin. (4) pct. 3 din Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, republicată, precum şi predarea DEEE 
către, respectiv, preluarea DEEE de către alţi 
operatori economici decât cei prevăzuţi la alin. 
(1). 

 

 Art. 10 
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (2)-
(5), art. 9 alin. (1) şi art. 11, producătorii 
organizează şi exploatează sisteme individuale 
sau colective de preluare a DEEE provenite de la 
gospodării particulare, cu obligaţia preluării 
tuturor DEEE rezultate de la EEE introduse pe 
piaţă, cu condiţia ca aceste sisteme să respecte 
obiectivele prezentei ordonanţe de urgenţă, 
precum şi reglementările legale în vigoare legate 
de protecţia mediului.  
 

 Art. 10 
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (2)-(5), 
art. 9 alin. (1) şi art. 11, producătorii organizează 
şi exploatează sisteme individuale sau colective 
de preluare a DEEE provenite de la gospodării 
particulare, cu obligaţia preluării tuturor DEEE 
rezultate de la EEE introduse pe piaţă și care 
ajung în aceste sisteme, cu condiţia ca aceste 
sisteme să respecte obiectivele prezentei 
ordonanţe de urgenţă, precum şi reglementările 
legale în vigoare legate de protecţia mediului.  
 

 
Pentru art. 10, alin. 1 – sunt necesare aceste 
precizări, pentru că este corect ca 
producătorii să fie responsabili pentru ceea 
ce pot controla și ceea ce pot primi, 
conform legii. 
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(2) Unităţile administrativ-teritoriale prin 
autorităţile deliberative asigură, potrivit 
dispoziţiilor Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
completările ulterioare, colectarea DEEE 
provenite de la gospodăriile particulare, prin cel 
puţin una din următoarele: 
a)centre fixe de colectare, cel puţin unul la 
50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un 
centru în fiecare unitate administrativ-
teritorială; 
b)puncte de colectare mobile în măsura în care 
acestea sunt accesibile populaţiei ca 
amplasament şi perioadă de timp disponibilă; 
c)colectare periodică, cu operatori desemnaţi, 
cel puţin o dată pe trimestru. 
 
(3) Unităţile administrativ-teritoriale prin 
autorităţile deliberative stabilesc înfiinţarea 
şi/sau operarea centrelor publice de colectare 
menţionate la alin. (2) de către autorităţile 
executive sau de către operatori economici, 
potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, 
republicată, cu completările ulterioare, şi cu 
respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(2) Unităţile administrativ-teritoriale prin 
autorităţile deliberative asigură, potrivit 
dispoziţiilor Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
completările ulterioare, colectarea DEEE 
provenite de la gospodăriile particulare, prin cel 
puţin una din următoarele: a)centre fixe de 
colectare, cel puţin unul la 50.000 de locuitori, 
dar nu mai puţin de un centru în fiecare unitate 
administrativ-teritorială;. 
În plus, acestea pot institui și: 
b a)puncte de colectare mobile în măsura în care 
acestea sunt accesibile populaţiei ca 
amplasament şi perioadă de timp disponibilă; 
c b)colectare periodică, cu operatori desemnaţi, 
cel puţin o dată pe trimestru. 
 
(3) Unităţile administrativ-teritoriale prin 
autorităţile deliberative stabilesc înfiinţarea 
şi/sau operarea centrelor publice de colectare 
menţionate la alin. (2) de către autorităţile 
executive sau de către operatori economici, 
potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, 
republicată, cu completările ulterioare, şi cu 
respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.337/2006, cu 

Pentru art. 10, alin. 2, propunem această 
modificare în vederea asigurării implicării 
tuturor actorilor în realizarea țintelor de 
colectare, mai cu seamă a autorităților 
publice locale, care au responsabilitatea 
locală și care deja au fluxuri de colectare 
deșeuri în general, astfel încât este firesc să 
se precizeze și caracteristicele acestui flux 
separat de deșeuri de echipamente 
electrice și electronice.  
Considerăm esențial ca cetățeanul sa aibă 
permanent posibilitatea de debarasare 
DEEE ca parte a serviciului public local.  
 
 
 
 
Pentru actualizare cu legislația în vigoare. 
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(4) Centrele şi punctele de colectare publice 
prevăzute la alin (2) lit. a) şi b) se amplasează în 
locuri şi la distanţe care să asigure un acces facil, 
ţinându-se seama în special de densitatea 
populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Producătorii sau organizațiile colective care 
acționează în numele acestora sunt obligați să 
asigure preluarea tuturor deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice provenite 
de la gospodăriile particulare colectate separat 
potrivit art. 9 alin. (1). 
 
(6) Obligația prevăzută la alin. (5) se aplică 
inclusiv pentru DEEE care nu conțin 
componentele esențiale sau a celor care conțin 
alte deșeuri decât DEEE și în special și prioritar în 
ceea ce privește echipamentele de transfer 
termic care conțin substanțe care depreciază 
stratul de ozon și gaze fluorurate cu efect de 
seră, lămpile fluorescente care conțin mercur, 

modificările şi completările ulterioare  nr. 98 din 
19 mai 2016 privind achiziţiile publice. 
 
(4) Centrele şi punctele de colectare publice 
prevăzute la alin (2) lit. a) şi b) se amplasează în 
locuri şi la distanţe care să asigure un acces facil, 
ţinându-se seama în special de densitatea 
populaţiei. 
 
(41) Sistemele de colectare prevăzute la alin. (2) 
sunt obligate să predea DEEE colectate direct 
operatorilor economici care desfăşoară activităţi 
de tratare a DEEE în vederea valorificării, în 
numele producătorilor. 
 
 
 
(5) Producătorii sau organizațiile colective care 
acționează în numele acestora sunt obligați să 
asigure preluarea tuturor deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice provenite 
de la gospodăriile particulare colectate separat 
potrivit art. 9 alin. (1). 
 
(6) Obligația prevăzută la alin. (5) se aplică 
inclusiv pentru DEEE care nu conțin 
componentele esențiale sau a celor care conțin 
alte deșeuri decât DEEE și în special și prioritar în 
ceea ce privește echipamentele de transfer 
termic care conțin substanțe care depreciază 
stratul de ozon și gaze fluorurate cu efect de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru art. 10, alin. (41), propunem această 
completare pentru a exista claritate privind 
destinația DEEE colectate de municipalități 
și a asigura evitarea scurgerii DEEE în afara 
fluxurilor legale și astfel neincluderea lor în 
realizarea țintei de colectare și, mai 
departe, a țintelor de valorificare. 
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panourile fotovoltaice și echipamentele de mici 
dimensiuni prevăzute la pct. 5 și 6 din anexa nr. 
2. 

seră, lămpile fluorescente care conțin mercur, 
panourile fotovoltaice și echipamentele de mici 
dimensiuni prevăzute la pct. 5 și 6 din anexa nr. 
2. 

Art.17 – Începând cu data de 1 ianuarie 2016, 
fără a aduce atingere art. 10, producătorii de EEE 
sunt obligați să realizeze ratele de colectare 
minime prevăzute în tabelul din anexa nr. 6, 
calculate ca raport procentual între masa totală 
a DEEE colectate în anul respectiv potrivit art. 9-
16 și masa medie a cantității totale de EEE 
introduse pe piață în cei trei ani precedenți.  

Art.17  
(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, fără a 
aduce atingere art. 10, producătorii de EEE sunt 
obligați să realizeze ratele de colectare minime 
care trebuie să fie realizate sunt cele prevăzute 
în tabelul din anexa nr. 6, calculate ca raport 
procentual între masa totală a DEEE colectate în 
anul respectiv potrivit art. 9-16 și masa medie a 
cantității totale de EEE introduse pe piață în cei 
trei ani precedenți. 
 
 
 
 
(2)  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va 
analiza oportunitatea utilizării, începând cu anul 
2021, a țintei de colectare raportată la 85% din 
DEEE generate. 

Propunem această modificare pentru a 
asigura implementarea principiului all 
actors; textul este similar prevederilor din 
art. 14 din Legea italiană privind DEEE 
(atașată). Reamintim că în Italia ratele de 
colectare sunt ridicate, tocmai datorită 
responsabilizării tuturor entităților 
implicate în fluxurile de colectare DEEE.  Ca 
și în alte țări europene, precum Italia, 
Olanda, Spania, Marea Britanie și Franța, 
responsabilitatea atingerii ratelor minime 
de colectare este distribuită la toți actorii 
din fluxul de colectare. 
 
Directiva 2012/19/EU oferă posibilitatea de 
a alege metodologia de calcul începând cu 
anul 2021 și considerăm că trebuie să existe 
ca opțiune și în legislația românească, 
pentru că evaluarea modului concret de 
implementare nu se poate face anticipat. 
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Art. 19 – Pentru a se stabili dacă s-a atins rata 
minimă de colectare, producătorii sau 
organizațiile colective care acționează în numele 
acestora și operatorii economici care desfășoară 
activități de colectare și tratare transmit 
Agenției Naționale pentru Protecția Mediului 
informațiile privind DEEE colectate separat,  
potrivit art. 9 - 12, incluzând în raport cel puțin 
date referitoare la DEEE care: 
a) au fost preluate de centrele de colectare 
și tratare; 
b) au fost preluate de distribuitori; 
c) au fost colectate separat de către 
producători sau operatori economici care 
colectează în numele acestora. 
 
VARIANTA APROBATĂ DE SENAT 
Art. 19 – Pentru a se stabili dacă s-a atins rata 
minimă de colectare, producătorii sau 
organizațiile colective care acționează în numele 
acestora și operatorii economici care desfășoară 
activități de colectare și tratare, precum și 
unitățile administrativ teritoriale pentru 
colectarea desfășurată de acestea și 
distribuitorii pentru colectarea pe care o 
desfășoară conform art. 11, transmit Agenției 
Naționale pentru Protecția Mediului informațiile 
privind DEEE colectate separat,  potrivit art. 9 - 
12, incluzând în raport cel puțin date referitoare 
la DEEE care: 

Art. 19 – Pentru a se stabili dacă s-a atins rata 
minimă de colectare, producătorii sau 
organizațiile colective care acționează în numele 
acestora și operatorii economici care desfășoară 
activități de colectare și tratare, precum și 
unitățile administrativ teritoriale pentru 
colectarea desfășurată de acestea și distribuitorii 
pentru colectarea pe care o desfășoară conform 
art. 11, transmit Agenției Naționale pentru 
Protecția Mediului informațiile privind DEEE 
colectate separat,  potrivit art. 9 - 12, incluzând 
în raport cel puțin date referitoare la DEEE care: 
a) au fost preluate de centrele de colectare 
și tratare; 
b) au fost preluate de distribuitori; 
c) au fost colectate separat de către 
producători sau operatori economici care 
colectează în numele acestora. 

Față de modificările propuse și adoptate de 
Senat, propunem această modificare pentru 
că experiența practică ne arată că există, pe 
lângă lanțurile de retail, și multe magazine 
mici, alte câteva mii de entități care pot 
avea calitatea de distribuitori.  
Pe lângă elementul de birocratizare, există 
și riscul ca multe cantități de DEEE aflate la 
distribuitori sa nu ajungă sa fie raportate 
sau să facă obiectul unor raportări duble: pe 
de parte, distribuitorul, în anul anterior, pe 
de altă parte, operatorul de colectare, în 
anul curent.  
Pentru evitarea acestor probleme, 
propunem ca un DEEE să se considere că a 
intrat în sistemul de colectare atunci când a 
ajuns la o entitate autorizată să colecteze.  



 

8 

 

a) au fost preluate de centrele de colectare 
și tratare; 
b) au fost preluate de distribuitori; 
c) au fost colectate separat de către 
producători sau operatori economici care 
colectează în numele acestora. 

Art. 43 
(1) Încălcarea prevederilor prezentei 
ordonanțe de urgență constituie contravenţii, 
dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții 
încât, potrivit legii penale, să fie considerate 
infracțiuni, şi se sancţionează după cum 
urmează: 
a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru 
persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 
20.000 lei pentru persoanele juridice: 
1. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2), 
art. 12 alin. (2), art. 16 și art. 39 alin. (2); 
 
b) cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei: 
1. nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. 
(1) lit. a) și b) și alin. (4) și (5), art. 11 alin. (1), art. 
13, art. 27 alin (1), (5) și (6), art. 36, art. 39 alin. 
(1); 
2. nerespectarea prevederilor art. 37; 
 
c) cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei: 
1. nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. 
c) și alin. (3), art. 11 alin. (2), art. 17, art. 28 alin. 

Art. 43 
(1) Încălcarea prevederilor prezentei 
ordonanțe de urgență constituie contravenţii, 
dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții 
încât, potrivit legii penale, să fie considerate 
infracțiuni, şi se sancţionează după cum 
urmează: 
a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru 
persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 
20.000 lei pentru persoanele juridice: 
1. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) și 
(41), art. 12 alin. (2), art. 16, art. 19 și art. 39 alin. 
(2); 
 
b) cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei: 
1. nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. 
(1) lit. a) și b) și alin. (4) și (5), art. 11 alin. (1), art. 
13, art. 27 alin (1), (5) și (6), art. 36, art. 39 alin. 
(1); 
2. nerespectarea prevederilor art. 37; 
 
c) cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei: 
1. nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) 
și alin. (3), art. 11 alin. (2), art. 17, art. 28 alin. (1) 

 
Se propune introducerea unor noi articole 
pentru care să se prevadă sancțiuni, pentru 
a se da eficiență juridică propunerilor de 
modificare legislativă expuse mai sus. 
 
În ce privește excluderea de la sancționare 
a nerespectării art. 17, vă învederăm că 
aceasta se impune, având în vedere: 

- Modificările din acest articol, prin 

implementarea principiului ”all 

actors” 

- Păstrarea sa ar conduce la o dublă 

sancționare, având în vedere 

modificarea din 2016 a OUG 

196/2005, privind Administrația 

Fondului pentru Mediu 

- Proiectul de ordin de licențiere  
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(1) și (2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1) și (2), 
art. 33 alin. (1) – (3); 
2. nerespectarea prevederilor art. 14, 20 și 21; 
3. nerespectarea prevederilor  art. 34 alin. (1), 
(3) și (5); 
4. nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (7) și 
(8); (intră în vigoare la 15 august 2015) 
5. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), 
art. 23 alin. (3), art. 27 alin. (2) și art. 38 alin. (2) 
și (3). 
 
(2) În cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la 
alin. (1) lit. c) pct. 5, pe lângă sancțiunea amenzii 
contravenționale se aplică și sancțiunea 
complementară a suspendării temporare a 
activităţii operatorului economic până la 
conformarea cu prevederile prezentei 
ordonanțe de urgență. 
 
(3) Pentru echipamentele de transfer termic 
care conțin substanțe care depreciază stratul de 
ozon și gaze fluorurate cu efect de seră, lămpile 
fluorescente care conțin mercur, panourile 
fotovoltaice și echipamentele de mici 
dimensiuni prevăzute la categoriile 5 și 6 din 
anexa nr. 2, operatorilor care dețin autorizație 
de mediu potrivit prevederilor Legii nr. 
211/2011, republicată, în cazul săvârșirii 
contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. 2, 
pe lângă sancțiunea amenzii contravenționale se 
aplică și sancțiunea complementară a 

și (2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1) și (2), art. 
33 alin. (1) – (3); 
2. nerespectarea prevederilor art. 14, 20 și 21; 
3. nerespectarea prevederilor  art. 34 alin. (1), (3) 
și (5); 
4. nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (7) și 
(8); (intră în vigoare la 15 august 2015) 
5. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), 
art. 23 alin. (3), art. 27 alin. (2) și art. 38 alin. (2) 
și (3). 
 
(2) În cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la 
alin. (1) lit. c) pct. 5, pe lângă sancțiunea amenzii 
contravenționale se aplică și sancțiunea 
complementară a suspendării temporare a 
activităţii operatorului economic până la 
conformarea cu prevederile prezentei 
ordonanțe de urgență. 
 
(3) Pentru echipamentele de transfer termic care 
conțin substanțe care depreciază stratul de ozon 
și gaze fluorurate cu efect de seră, lămpile 
fluorescente care conțin mercur, panourile 
fotovoltaice și echipamentele de mici dimensiuni 
prevăzute la categoriile 5 și 6 din anexa nr. 2, 
operatorilor care dețin autorizație de mediu 
potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, 
republicată, în cazul săvârșirii contravențiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. 2, pe lângă 
sancțiunea amenzii contravenționale se aplică și 
sancțiunea complementară a suspendării 
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suspendării temporare a activității operatorului 
economic până la conformarea cu prevederile 
prezentei ordonanțe de urgență.  
 
(4) În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile 
stabilite prin actul de suspendare, în situația 
prevăzută la alin. (2), autoritatea competentă 
pentru protecția mediului dispune, după 
expirarea termenului de suspendare, anularea 
autorizației de mediu. 
 
(5) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. 
(1)-(3) și aplicarea sancţiunilor se fac de către 
personalul împuternicit al: 
a) Gărzii Naţionale de Mediu, pentru 
contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și lit. 
c) pct. 1, 2, 4 și 5; 
b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, pentru contravențiile 
prevăzute la (1) lit. b) pct. 2 și lit. c) pct. 3 și 4, 
pentru EEE destinate consumatorilor, astfel cum 
sunt definiţi la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
(6) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile 
prevăzute la alin. (1) şi (2) se completează cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

temporare a activității operatorului economic 
până la conformarea cu prevederile prezentei 
ordonanțe de urgență.  
 
(4) În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile 
stabilite prin actul de suspendare, în situația 
prevăzută la alin. (2), autoritatea competentă 
pentru protecția mediului dispune, după 
expirarea termenului de suspendare, anularea 
autorizației de mediu. 
 
(5) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. 
(1)-(3) și aplicarea sancţiunilor se fac de către 
personalul împuternicit al: 
a) Gărzii Naţionale de Mediu, pentru 
contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și lit. 
c) pct. 1, 2, 4 și 5; 
b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, pentru contravențiile prevăzute 
la (1) lit. b) pct. 2 și lit. c) pct. 3 și 4, pentru EEE 
destinate consumatorilor, astfel cum sunt 
definiţi la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
(6) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile 
prevăzute la alin. (1) şi (2) se completează cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
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Vă rugăm să aveți în vedere faptul că acest principiu funcționează și în alte State Membre ale Uniunii Europene, care au implementat 

Directiva 2012/19/UE, și că rezultatele concrete ale acestora, cu privire la ratele de colectare DEEE, sunt mai bune decât în statele 

unde principiul ”toți actorii” nu funcționează și nu este implementat în legislație. 

Vă punem la dispoziție inclusiv legislația relevantă din Italia (indicăm cu prioritate art. 12-16 ca fiind relevante pentru propunerile 

noastre de mai sus). 

Vă stăm la dispoziție pentru orice fel de detalii. 

Pentru Asociația ECOTIC, 

Valentin Negoiță 

Președinte 

nr. 180/2002, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
(7) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile 
prevăzute la alin. (1) se aplică fără a aduce 
atingere prevederilor art. 26 din Hotărârea 
Guvernului nr.306/2011 privind unele măsuri de 
supraveghere a pieţei produselor reglementate 
de legislaţia Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a acestora. 
 
(8) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
notifică Comisiei Europene prezenta ordonanță 
de urgență, precum și eventuale modificări 
ulterioare ale art. 43. 

nr. 180/2002, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
(7) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile 
prevăzute la alin. (1) se aplică fără a aduce 
atingere prevederilor art. 26 din Hotărârea 
Guvernului nr.306/2011 privind unele măsuri de 
supraveghere a pieţei produselor reglementate 
de legislaţia Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a acestora. 
 
(8) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
notifică Comisiei Europene prezenta ordonanță 
de urgență, precum și eventuale modificări 
ulterioare ale art. 43. 


