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Domnului Secretar General Ciprian BUCUR

Stimate domnule Secretar General,
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1 y Referitor la adresa dumneavoastră nr. XXXV 3065/07.06.2021, înregistrată la Consiliul 

Economic şi Social cu nr. 4476/08.06.2021, vă transmitem, alăturat, avizul Consiliului 

Economic şi Social referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

art. I, alin.(l) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2011, privind interzicerea 

achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora 

(b243/4.06.2021).

Cu deosebită consideraţie,
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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.l, 

alin.(l) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2011, privind 

interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi 

neferoase şi a aliajelor acestora (b243/4.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.l, 

alin.(l) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.3î/20!l, privind interzicerea 

achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora 

(b243/4.06.2021).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 16.06.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarele 

observaţii:

• deşi binevenită ca reglementai® suplimentară, într-un domeniu în care este necesară 

intervenţia urgentă, propuneretţltî&islativă nu rezolvă propunerea de fond a colectării, 

depozitării şi valorificării ilegaie;a:deşeurilor;
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prevederile propunerii afectează cei mai săraci şi cei mai puţin importanţi în “lanţul 

trofic” al reţelelor de prelucrare - colectare - transformare de fier vechi, excluzându- 

se problema intermediarilor, mult mai responsabili pentru efectele negative; 

se impune ca autorităţile publice (poliţia locală, Garda de Mediu) să intensifice 

controalele, în special cele la colectori, pentru a asigura gestionarea conformă a 

deşeurilor;

este necesar să se instituie pentru colectori obligativitatea achiziţiei, la un preţ corect,

de cabluri şi alte echipamente care conţin fier, neprelucrate, pentru a fi valorificate în

mod conform; în prezent această prelucrare este extemalizată comunităţilor sărace, în

loc să fie asumată obligaţia legală de către colectori şi reciclatori;

este necesară formalizarea activităţilor de colectare exercitată de comunităţile sărace

pentru a se accelera gradul de colectare a deşeurilor municipale, în prezent foarte

scăzut;

este necesară adăugarea unei prevederi, în sensul instituirii obligativităţi pentru 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi pentru Garda de Mediu, de a evalua o dată 

la şase luni impactul reglementării nou introduse.


