
 
 

 

 

Nr.184/17.10.2016 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
 

Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 

249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje 

și de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu (L420/2016). 

 

Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor (A.R.M.D.) care reprezintă interesele a mai mult 

de 100 de membri, operatori de salubritate, colectori, procesatori de deșeuri, precum și companii de 

reciclare, sesizează opinia publică cu privire la pericolul reprezentat de inițiativa de modificare a legii 

care stă la baza dezvoltării sectorului de reciclare din România, mai precis prin reducerea contribuției 

care este de fapt o penalitate pentru neîndeplinirea țintelor de reciclare pentru anul 2016, la o valoare 

cu mult sub cea prevăzută în legea actuală. 

 

Astfel, în data de 11.10.2016, Comisiile reunite de Mediu, Comisia Economică, de Industrii și Servicii 

și Comisia pentru Dezvoltare Regională și Strategie Economică din cadrul Senatului au avizat 

favorabil propunerea de modificare ce prevede reducerea de la 2 lei/kg la 0,7 lei/kg (inițial s-a solicitat 

chiar 0,3 lei/kg) a contribuției producătorilor pentru nerespectarea țintelor obligatorii de reciclare, în 

condițiile în care Comisia Juridică din cadrul Senatului a dat aviz negativ acestei propuneri tot la data 

de 11.10.2016. 

 

Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor (A.R.M.D.) atrage atenția asupra efectelor 

negative pe care le produce reducerea acestei contribuții: 

 

1. FRÂNAREA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE COLECTARE ȘI RECICLARE, în 

contextul în care România se afla în anul 2012 pe ultimul loc din Europa cu doar 1% din 

reciclarea deșeurilor municipale, iar în 2014, așa cum arată ultimul raport Eurostat, a avut o 

creștere timidă de doar 5%, în condițiile existenței contribuției de 2 lei/kg.  

Reducerea contribuției, care în fapt reprezintă sancțiunea pentru neîndeplinirea obiectivelor de 

mediu, devine mult inferioară nivelului costurilor determinate de activitatea de colectare și 

valorificare a deșeurilor de ambalaje punând în pericol și un obiectiv important al strategiei 

naționale în domeniu, respectiv colectarea selectivă. 

Stabilirea cuantumului contribuției la 0,7 lei/kg va însemna o valoare netă maximă a penalității 

pentru producători de 0,42 lei/kg, 0,7 lei/kg se aplica la cantitatea de deșeuri puse pe piață de 
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un producător, dar în același timp acesta este sancționat dacă nu a realizat țintele de reciclare 

pentru 60% din acea cantitate. 

Astfel, producătorii și Organizațiile de Transfer de Responsabilitate nu vor avea niciun interes 

și nicio constrângere să plătească un preț mai mare decât 0,42 lei/kg pentru colectarea, sortarea, 

transportul și valorificarea unui kilogram de deșeu de ambalaj, în condițiile în care costurile 

specifice pentru colectare și reciclare nu vor mai putea fi acoperite, astfel încât întregul sistem 

de management al deșeurilor ar avea de suferit, iar efectul pozitiv al eforturilor depuse în 

ultimii ani ar fi anulat. 

 

2. RENUNȚAREA LA PRINCIPIUL EUROPEAN CONFORM CĂRUIA POLUATORUL 

PLĂTEȘTE  

În condițiile noii modificări, se va renunța la responsabilitatea extinsă a producătorului (cel 

care pune ambalaje pe piață), în timp ce responsabilitatea costurilor aferente va reveni 

autorităților locale și, astfel, în mod egal, tuturor cetățenilor.  

Astfel, pentru ca sistemul să poată continua, este de așteptat ca diferența dintre costurile reale 

de colectare și valoarea maximă a contribuției producătorilor să fie finanțată de către 

autoritățile locale prin taxele și tarifele aplicate tuturor cetățenilor. 

 

3. INTERVENȚIA STATUTULUI CONTRAVINE ART.8 DIN LEGEA CONCURENȚEI, 

coborând nivelul unei penalități la un nivel inferior costurilor pe care le presupune activitatea 

de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje și, astfel, împiedicând libera funcționare a 

pieței pe principii concurențiale.  

 

4. NEREALIZAREA OBIECTIVELOR ASUMATE DE ROMÂNIA ȘI INTRAREA 

INEVITABILĂ ÎN INFRINGEMENT, care va însemna o penalitate de 200.000 de EUR/zi 

pentru statul român, plătibilă de la bugetul de stat.  

 

În concluzie, A.R.M.D. se declară împotriva propunerii de scădere a contribuției producătorilor de 2 

lei/kg pentru nerespectarea țintelor obligatorii de reciclare. 

 

***** 

Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor (A.R.M.D.) este o asociație patronală și 

profesională, este membru național al ISWA – International Solid Waste Management – Asociația 

Internațională pentru Managementul Deșeurilor și al FEAD - Asociația Europeană pentru 

Managementul Deșeurilor și Servicii de Mediu. Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor, 

înființată în 1999, editează cea mai veche revistă de mediu din România, „Managementul Deșeurilor” 

(anterior „Salubritate”, cu apariție continuă din ianuarie 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


