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REFERAT DE APROBARE 

 

Prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu au fost transpune parţial prevederile 

Directivei (UE) 2018/851 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 150/109 din 14 iunie 2018, pct. (3) lit. (a), pct. 2b, 2c, lit. (b), lit. (d), 

lit. (g), lit. (h), pct. 9 alin. (1), (2), (3) şi (4) lit. (a), (b) şi (c), şi Directivei (UE) 2018/852 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 

94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria L, nr. 150/141 din 14 iunie 2018, pct. 2 lit. (b), lit. (c), pct. 4 alin. (1) 

lit. (a), (b) şi (d) şi pct. 6 alin. (7). 

 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 a fost modificată și completată Legea 

nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Astfel, în Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare se 

prevede: 

 la art. 12 alin. (9) că pentru autorizarea şi supravegherea implementării îndeplinirii 

în mod colectiv a obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, se 

înfiinţează în cadrul Ministerului Mediului Comisia de supraveghere a răspunderii 

extinse a producătorilor; 

 la art. 12 alin. (10) faptul că structura specifică şi regulamentul de funcţionare ale 

Comisiei se stabilesc prin ordin al ministrului mediului. 

 

Prin urmare, vă rugăm să aveţi amabilitatea să analizaţi, în vederea avizării, propunerea 

de ordin. 
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