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PROIECT DE OPINIE 

 
asupra pachetului de măsuri privind economia circulară 

 
 
În conformitate cu prevederile art.170, alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în temeiul Tratatului pentru funcţionare a Uniunii 
Europene şi a Protocoalelor nr.1 şi 2 anexate Tratatelor Uniunii Europene, 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată cu dezbaterea pe 
fond şi subsidiaritate a Pachetului de măsuri privind economia 
circulară, compus din Comunicarea Comisiei Europene “Închiderea buclei - 
Un plan de acţiune al UE pentru economia circulară” - COM(2015)614, 
Propunerea de Directivă de modificare a Directivei 2000/53/CE privind 
vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi 
acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE 
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice - COM(2015)593, 
Propunerea de Directivă de modificare a Directivei 1999/31/CE privind 
depozitarea deşeurilor - COM(2015)594, Propunerea de Directivă de 
modificare a Directivei-cadru 2008/98/CE privind deşeurile - 
COM(2015)595 şi Propunerea de Directivă de modificare a Directivei 
94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje - COM(2015)596.  
 
Pachetul de măsuri privind economia circulară stabileşte un program concret 
şi ambiţios, care include propuneri legislative cheie privind deşeurile, 
îngrăşămintele şi reutilizarea apei; angajamente ferme privind proiectarea 
ecologică; dezvoltarea unor abordări strategice pentru plastic şi produse 
chimice periculoase; o iniţiativă majoră pentru a finanţa proiecte inovatoare 
sub umbrela Orizont 2020; acţiuni specifice în domenii cum ar fi deşeuri 
alimentare, materii prime critice, deşeurile industriale şi miniere, consum, 
achiziţii publice etc. 
 
Obiectivul unei economii circulare este de a păstra şi de a menţine valoarea 
produselor, materialelor şi resurselor în economie pe cât posibil, minimizând 
în acelaşi timp generarea de deşeuri. Se poate stimula economia şi 
competitivitatea creând noi oportunităţi de afaceri şi noi modele pentru 
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producţie şi consum. Se pot crea locuri de muncă de înaltă calificare şi 
oportunităţi noi de integrare socială şi de coeziune. 
 
În urma dezbaterii şi examinării Pachetului de măsuri privind economia 
circulară, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a evidenţiat următoarele 
aspecte: 
 
Salută iniţiativa Comisiei de a crea cadrul legislativ necesar pentru a 
promova eficienţa utilizării resurselor prin implementarea conceptului de 
economie circulară. 
 
Consideră că trecerea la economia circulară va permite restructurarea 
economiei şi îmbunătăţirea competitivităţii europene, prin reducerea 
consumului de materii prime, utilizarea durabilă a resurselor şi valorizarea 
deşeurilor prin transformarea lor în produse. 
 
Subliniază faptul că noile propuneri de modificare a directivelor din 
domeniul deşeurilor trebuie sa ia în calcul discrepanţele dintre statele 
membre în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor şi, respectiv, abordarea 
problemelor actuale de implementare. 
 
Membrii Comisiei au dezbătut Pachetul de măsuri privind economia circulară 
în şedinţa din data de 16 februarie 2016. 
 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea un proiect de opinie favorabil asupra întregului pachet de 
măsuri privind economia circulară. 
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