NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ: Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1.Descrierea
situaţiei În prezent, în România, regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor
actuale.
de baterii şi acumulatori este reglementat de Hotărârea Guvernului nr.
1132/2008 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și
acumulatori, cu toate modificările și completările ulterioare.
Referitor la autorizarea producătorilor de baterii și acumulatori precum și a
operatorilor economici sau organizații neguvenamentale care preiau
răspunderea producătorilor de baterii și acumulatori, se află în vigoare
Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei,
comerţului şi mediului de afaceri nr. 2743/3189/2011 privind aprobarea
Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi
de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi
îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de
baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de
evaluare şi autorizare, cu modificările și completările ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 24 din 12/01/2012.
Din practica curentă reiese faptul că procedura de autorizare a
producătorilor de baterii și acumulatori precum și a operatorilor economici
sau organizații neguvenamentale care preiau răspunderea producătorilor de
baterii și acumulatori este greoaie și implică efort considerabil atât din
partea autorităților responsabile cât mai ales din partea mediului economic.
Având în vedere faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2005
din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, cu toate modificările
și completările ulterioare, reglementează inclusiv activitatea producătorilor
de baterii și acumulatori și a operatorilor economici sau organizații
neguvenamentale care preiau răspunderea producătorilor de baterii și
acumulatori, începând cu apariția Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
39/2016 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, este
necesară o simplificare a procedurile actuale de autorizare.
Alinierea legislației din domeniul protecției mediului/bateriilor și
acumulatoriilor și deșeurilor de baterii și acumulatori cu cerințele stabilite
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative.
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directă a acesteia
2.Schimbări preconizate

Se adoptă unele măsuri, în considerarea interesului public, în sensul
debirocratizării şi simplificării administrative în domeniul gestionării
deșeurilor de baterii și acumulatori.
Se simplifică procedura de autorizare a organizațiilor colective prin
introducerea unui registru al organizațiilor colective care să înlocuiască
procedura actuală de autorizare.
Art. 71 se se modifică şi va avea următorul cuprins:
“71 Procedura de înregistrare a organizaţiilor colective şi a producătorilor
care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea
deşeurilor de baterii şi acumulatori se stabilește prin ordin al ministrului
mediului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri”
În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acestei modificări
Ministerul Mediului va stabili prin intermediul unui act normativ procedura
de înregistrare a organizațiilor colective
Se abrogă art. 3 lit. t) ca o consecință a modificării de simplificare a
procedurilor de funcționare a organizaților colective și a producătorilor
individuali de baterii și acumulatori, operată la art. 71.
Art. 3 lit. t) se abrogă
“t) planul de operare - documentaţia elaborată de către producătorii de
baterii şi acumulatori, prevăzuţi la lit. l), prin care prezintă ansamblul
activităţilor pe care le vor desfăşura pe perioada de valabilitate a planului
şi modalitatea prin care vor îndeplini obligaţiile care le revin, în ceea ce
priveşte gestionarea bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii
şi acumulatori şi care se prezintă autorităţii centrale pentru protecţia
mediului în scopul evaluării şi aprobării acestuia, potrivit prevederilor art.
71.”Întrucât Decizia Comisiei 763 din 29 septembrie 2008 de stabilire, în
conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, a unei metode comune de calculare a vânzărilor anuale de
baterii și acumulatori portabili către utilizatorii finali poate fi aplicată în
mod direct, nu mai este necesară preluarea acesteia prin ordin al ministrului
mediului și al ministrului economiei.

3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a

Art. 7 alin. (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii şi acumulatori portabili se
utilizează metoda comună de calcul prevăzută în Decizia Comisiei din 29
septembrie 2008 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a
Parlamentului European și a Consiliului, a unei metode comune de
calculare a vânzărilor anuale de baterii și acumulatori portabili către
utilizatorii finali ”
Nu au fost identificate.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1.Impactul
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
macroeconomic
11Impact asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat

2.Impactul
asupra Prin simplificarea procedurilor și debirocratizarea administrativă în
mediului de afaceri
domeniul gestionării deșeurilor de baterii și acumulatori, mediul de afaceri
este afectat în mod pozitiv
3. Impactul social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4.Impactul
asupra Nu există un impact semnificativ asupra mediului.
mediului
5. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe
termen lung (pe 5 ani)
- mii lei Indicatori
1

Anul curent
2

Următorii 4 ani
3

4

Media pe 5 ani
5

6

7

1.Modificări
ale Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat
veniturilor bugetare
2.Modificări
ale
cheltuielilor bugetare
3.Impact financiar
4.Propuneri
pentru
acoperirea
creşterii
cheltuielilor bugetare
5.Propuneri
pentru
a
compensa
reducerea
veniturilor bugetare
6.Calcule detaliate privind
fundamentarea
modificărilor veniturilor
şi/sau
cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1.Măsuri normative necesare pentru Va fi elaborat un ordin al ministrului mediului pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act implementarea efectivă a măsurilor prevăzute de prezentul
normativ:
act normativ și care v-a abroga Ordinul comun al
a) acte normative în vigoare ce vor fi ministrului mediului și pădurilor și al ministrului

modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării noilor
dispoziţii.

2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor
ce
transpun
prevederi
comunitare.

economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2743/3189
din 21 noiembrie 2011 privind aprobarea Procedurii şi
criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective
şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru
producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual
obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi
acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei
de evaluare şi autorizare, cu modificările și completările
ulterioare
Prin prezentul proiect nu se transpun prevederile Directivei
2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului
privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și
acumulatori, cu toate modificările și completările
ulterioare. Prezentul act normativ nu aduce modificări care
să contravină prevederilor Directivei 2006/66/CE. Scopul
prezentului proiect este de simplificare administrativă.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.Măsuri normative necesare aplicării
directe a actelor normative comunitare
4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Europene
5.Alte acte normative şi/sau documente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1.Informaţii privind procesul de consultare
cu organizaţii neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii tuturor
care a avut loc consultarea, precum şi a factorilor interesați, acesta fiind publicat pe pagina de
modului
în care activitatea acestor internet a Ministerului Mediului.
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
3.Consultările organizate cu autorităţile Proiectul de act normativ nu impune obligații suplimentare
administraţiei publice locale, în situaţia în față de cele existente la această dată pentru autorităţilor
care proiectul de act normativ are ca obiect administraţiei publice locale.
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind Cu toate acestea, proiectul de act normativ a fost transmis
procedura de consultare a structurilor pentru consultare structurilor asociative ale autorităților
asociative ale autorităţilor administraţiei administrației publice locale.
publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative
4.Consultările desfăşurate în cadrul Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
consiliilor
interministeriale,
în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului
nr.
750/2005
privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente

5.Informaţii privind avizarea de către:
Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către
a) Consiliul Legislativ
Consiliul Concurenței și Consiliul Legislativ.
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1.Informarea societăţii civile cu privire la Pentru prezentul proiect de act normativ a fost îndeplinită
necesitatea elaborării proiectului de act procedura privind transparenţa decizională în administraţia
normativ
publică, prevăzută de Legea nr. 52/2003, acesta fiind
publicat pe pagina de internet a Ministerului Mediului.
2.Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1.Măsurile de punere în aplicare a Nu se prevede înfiinţarea de noi organisme de stat pentru
proiectului de act normativ de către punerea în aplicare a prezentului act normativ.
autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale, înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
3.Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Luând în considerare cele expuse, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, care în forma prezentată a fost avizat de
ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare.

