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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14 
şi 16 iunie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 14 și 16  iunie 
a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 20 membri ai comisiei, fiind 
absent: domnul deputat Ioan Mihăilă (UNPR) 

În ziua de 14 iunie a.c. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  a organizat 
dezbaterea publică cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice (Plx 451/2015) aflat în acest moment în 
procedură parlamentară.  

Printre participanți s-au numărat doamna  Roxana Şunică, Director Marketing în 
cadrul Recolamp; doamna Simona Chirică, Avocat în cadrul schoenherr şi 
Asociaţii; domnul Valentin Negoiţă, Preşedinte în cadrul ECOTIC, domnul 
Dragoş Călugăru, Director General în cadrul ECOTIC; doamna Roxana 
Săndulescu, Avocat în cadrul ROREC; domnul Dan Paşcu, Consilier Juridic în 
cadrul ENVIRON; doamna Mihaela Şerban, Consilier mediu în cadrul ROREC; 
domnul Matei George, Manager în cadrul ARCTIC; domnul Raul Pop, CCSS 
Manager în cadrul EY România; doamna Raluca Buţurcă, CCSS Senior Consultant 
în cadrul EY România; doamna Liliana Linculescu, Consilier Superior în cadrul 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri; domnul Nae-
Muşetoiu Ion, Consilier Superior în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; doamna Diana Popuţoaia, Avocat în cadrul Dentons; doamna Laura 
Grigore, Avocat în cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României; doamnul Cătălin 
Gurău, Director General în cadrul CECED România; domnul Constantin Damov, 
Vicepreşedinte în cadrul A.R.M.D (Green Group). 



Lucrările comisiei din data de 14 iunie a.c au fost conduse de doamna deputat 
Lucia-Ana Varga, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Proiectul de ordonanţă are ca obiect crearea cadrului legal unitar privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice, ca urmare a necesităţii adaptării şi 
actualizării legislaţiei naţionale cu noile reglementări europene în acest domeniu, 
în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care derivă din 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, evitând astfel, eventualele 
sancţiuni generate de nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea 
termenului de transpunere a Directivei nr.2012/19/UE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE), respectiv 14 februarie 2014, precum şi prin încălcarea, de 
către autorităţile române, a angajamentului de a transpune respectivul act 
european până la sfârşitul lunii august 2014, contribuind la reducerea deşeurilor şi 
la eficientizarea valorificării resurselor, prin promovarea de noi standarde privind 
colectarea, reutilizarea şi reciclarea echipamentelor electronice uzate. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 

În cadrul dezbaterii au fost formulate o serie de puncte de vedere cu privire la 
necesitatea îmbunătăţitirii proiectului de lege, forma actuală antrenând un impact 
negative semnificativ  ca urmare a transpunerii incorecte și incomplete a Directivei 
2012/19 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile 
de echipamente electrice si electronice. 

Participanții la dezbatere au semnalat faptul că întreaga responsabilitate financiară 
și de atingere a țintelor de colectare a DEE este transferată în sarcina exclusivă a 
producătorilor deși Directiva 2012/19 nu prevede acest lucru.  

De asemenea ordonanța încalcă dreptul producătorilor de a organiza și de a 
exploata sisteme individuale sau colective de preluare a DEE, drept consacrat de 
Directiva 2012/19, nu se reglementează rolul celorlalți actori care sunt implicați în 
gestionarea DEE.  S-a mai precizat faptul că ordonanța elimină rolul de garanție de 
finanțare a organizației colective, contrar celor prevăzute de Directivă.  

În finalul dezbaterii s-a evidențiat necesitatea realizării unui gr up de lucru prin 
intermediul căruia propunerile de modificare și comentar iile publicului interest vor 
fi gestionate în mod corespunzător astfel încât să fie adoptată o lege de aprobare 
care să asigure o transpunere corectă și completă a Directivei 2012/19.  



Lucrările Comisiei din data de 16 iunie a.c. s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de 
lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 
înregistrate la Comisie.  
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