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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.125/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată, în procedură de urgență, pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic care este sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, transmis cu adresa nr. P.L.x. 
649/2022 din 24.10.2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/694/2022 din 24.10.2022. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1043/16.09.2022, avizează favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență, cu observații și propuneri. 
 Senatul,  în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 
19.10.2022. 
 Ordonanța de urgență supusă dezbaterii modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005. Intervenţiile legislative vizează, printre altele, stabilirea unor măsuri 
subsecvente referitoare la implementarea corectă a sistemului privind răspunderea extinsă a 
producătorului, actualizarea unora dintre contribuţiile financiare în ceea ce priveşte deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice, stabilirea unor exceptări de la plata ecotaxei pentru pungile 
destinate uzului casnic, precum şi stabilirea unor sancţiuni aplicabile în cazul nerespectării unor 
obligaţii referitoare la inscripţionarea pungilor de uz casnic. 
 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 07.02.2023.  
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente respinse prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezentul aviz. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
 

Șef birou, Cristina Neicu 
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Anexă 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 

Nr. 
Crt. 

Text OuG 125/2022 Text adoptat de Senat Amendamente respinse/autor Motivarea 
susținerii/motiv
area respingerii 

Camera 
Decizională 

1.  8. La articolul 9 alineatul (1), 
literele d), q) şi v) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
d) o contribuţie de 2 lei/kg, 
datorată pentru diferenţa dintre 
cantităţile de deşeuri de ambalaje 
corespunzătoare obiectivelor 
minime de valorificare sau 
incinerare în instalaţii de 
incinerare cu recuperare de 
energie şi de valorificare prin 
reciclare prevăzute în anexa nr. 3 
şi cantităţile de deşeuri de 
ambalaje efectiv valorificate sau 
incinerate în instalaţii de 
incinerare cu recuperare de 
energie şi valorificate prin 
reciclare, de către: operatorii 
economici care introduc pe piaţa 
naţională produse ambalate, 
operatorii economici care 
importă/achiziţionează 
intracomunitar produse ambalate 
pentru utilizare/consum propriu, 
operatorii economici care 
supraambalează produse 
ambalate individual în vederea 

2. La articolul I punctul 8, 
literele d) şi v) ale alineatului (1) al 
articolului 9 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
,,d) o contribute de 2 lei/kg, datorată 
pentru diferența dintre cantitățile de 
deşeuri de ambalaj e corespunzătoare 
obiectivelor minime de valorificare 
sau incinerare în instalații de 
incinerare cu recuperare de energie şi 
de valorificare prin reciclare 
prevăzute în anexa nr.3 şi cantitățile 
de deşeuri de ambalaje care intră în 
instalații de reciclare, de către: 
operatorii economici care introduc pe 
piața națională produse ambalate, 
operatorii economici care 
importă/achiziționează 
intracomunitar produse ambalate 
pentru utilizare/consum propriu, 
operatorii economici care 
supraambalează produse ambalate 
individual în vederea 
revânzării/redistribuirii, operatorii 
economici care introduc pe piața 
națională ambalaje de desfacere şi 
operatorii economici care dau spre 
închiriere, sub orice forma, cu titlu 

2. La articolul I punctul 8, 
literele d) şi v) ale alineatului (1) al 
articolului 9 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
,,d) o contribute de 2 lei/kg, datorată 
pentru diferența dintre cantitățile de 
deşeuri de ambalaj e corespunzătoare 
obiectivelor minime de valorificare 
sau incinerare în instalații de 
incinerare cu recuperare de energie şi 
de valorificare prin reciclare 
prevăzute în anexa nr.3 şi cantitățile 
de deşeuri de ambalaje care intră în 
instalații de reciclare din care se 
scad cantitățile care, după 
procesare în instalațiile de 
reciclare, sunt direcționate spre 
incinerare cu recuperare de energie 
sau orice alt fel de către: operatorii 
economici care introduc pe piața 
națională produse ambalate, 
operatorii economici care 
importă/achiziționează intracomunitar 
produse ambalate pentru 
utilizare/consum propriu, operatorii 
economici care supraambalează 
produse ambalate individual în 
vederea revânzării/redistribuirii, 

Motivarea 
susținerii 
 
Motivarea 
respingerii 
Respins prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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revânzării/redistribuirii, 
operatorii economici care 
introduc pe piaţa naţională 
ambalaje de desfacere şi 
operatorii economici care dau 
spre închiriere, sub orice formă, 
cu titlu profesional, ambalaje; 

profesional, ambalaje; 
 

operatorii economici care introduc pe 
piața națională ambalaje de desfacere 
şi operatorii economici care dau spre 
închiriere, sub orice forma, cu titlu 
profesional, ambalaje; 
Autor: Băltărețu Viorel - USR 
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