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Stimate domnule Mircea Fechet, 

Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor,  

 

 

Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC) salută punerea în 

dezbatere publică a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea sistemului de 

garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, act normativ esențial pentru 

limitarea impactului ambalajelor asupra mediului. În numele celor peste 2.000 de membri, 

CLCC consideră că identificarea unor soluții de optimizare a gestionării durabile a ambalajelor 

nu trebuie să afecteze activitatea agenților economici, în special a micilor comercianți. În acest 

sens, consultanții și membrii noștri au identificat o serie de articole din proiectul de ordonanță 

menționat care ar putea genera costuri serioase pentru a implementa măsurile prevăzute.  

Astfel, potrivit art. 5, alin. (1), comercianții au obligația să se înregistreze în baza de 

date gestionată de administratorul SGR. CLCC apreciază că prevederea menționată este 

foarte vagă, în condițiile în care nu precizează ce tip de comerciant are această 

obligativitate. Membrii noștri au ridicat întrebări legitime în legătură cu acest articol: Toți 

comercianții trebuie să se înregistreze? Și cei mici, care dețin magazine la sate, spre exemplu?  

Articolul 6, alin (1), lit. k), care stipulează interzicerea comercializării cu amănuntul a 

produselor ambalate în ambalaje SGR achiziționate direct de la producători neînregistrați în 

cadrul administratorului SGR sau indirect de la distribuitori ai acestor producători, ridică de 

asemenea probleme pentru că ar presupune consum de timp și de resurse pentru micii 

comercianți pentru a verifica sute de produse pe care le primesc de la producători sau 

distribuitori.  

Articolul 11, alin (3), care prevede organizarea punctului de returnare în cadrul 

structurii de vânzare a comerciantului sau în imediata vecinătate a acesteia, în ultimul caz fără 

depășirea unei distanțe de 150 de metri față de structura de vânzare, va genera costuri 

suplimentare pentru micii comercianți, care, pentru a se conforma legii, vor fi nevoiți să 

cumpere sau să închirieze spații speciale pentru returnarea ambalajelor.  



 
 

Conform articolului 15, alin (2), comercianții având structuri de vânzare cu o suprafață 

mai mică de 50 mp preiau ambalajele SGR și restituie consumatorului final garanția aferentă 

în limita unei cantități rezonabile de ambalaje SGR, în raport de media zilnică a produselor 

supuse SGR comercializate. CLCC consideră că acest articol este neclar și va genera 

confuzii în implementarea lui atât de către micii comercianți, cât și de către autoritățile 

desemnate să aplice sancțiuni. În urma consultării membrilor noștri, CLCC propune o 

rescriere a acestui articol, prin eliminarea sau prin definirea clară a sintagmei ,,cantitate 

rezonabilă”.  

În ceea ce priveşte distribuţia de la producătorul de băuturi la comercianţii cu 

amănuntul, comercianţii au un rol de coordonare important în implementarea sistemului de 

garanție. Aceștia iau recipientele returnabile umplute cu băuturi de la producătorii de băuturi 

şi le stochează, astfel încât acestea să poată fi distribuite către consumatori. Comercianții 

organizează colectarea de ambalaje returnabile goale pentru băuturi de la consumatori în 

propriile spații precum și transmiterea acestora către reciclatori. Membrii CLCC au ridicat o 

chestiune importantă: Dacă nu au spații, fiind comercianți mici, unde depozitează și cine 

acoperă aceste costuri? 

Totodată, comercianții plătesc depozitul corespunzător pentru cantităţile cumpărate de 

la producătorii de băuturi şi primesc acest preț înapoi de la organismul central atunci 

când ambalajele de băuturi sunt livrate înapoi în sistem. Această prevedere va duce la un 

blocaj financiar pentru micii comercianți, până când organismul central îi returnează 

depozitul, întrucât ar putea dura zile bune de la momentul în care ambalajul este primit 

de comerciant de la client și până când acesta ajunge în sistem.  

În plus, prevederea potrivit căreia comercianții emit facturi organismului central pentru 

depozite restante este o povară administrativă suplimentară pentru micile afaceri din cartiere 

sau din mediul rural. 

Ca exemplu de bune practici, CLCC vă propune orientarea către modelele 

implementate de alte state: 

- În Germania, comercianții cu amănuntul mai mici de 200m2 sunt obligați să 

recupereze doar mărcile pe care le comercializează. 

- În Croația, comercianții mai mari de 200 mp sunt obligați să primească înapoi 

ambalajele. 

- În Estonia, comercianții care comercializează ambalaje de depozit sunt obligați să 

preia ambalajele în incinta acestora. În cazul în care zona de vânzare cu amănuntul 



 
 

este de peste 200 m2 este o necesitate, dacă este cuprinsă între 20-200 m2, 

comerciantul poate solicita eliberarea de obligația respectivă, care este analizată și 

decisă de către municipalitatea locală. Furnizorii sub 20 m2 nu sunt obligați să preia 

containerele de depozit înapoi. 

Stimate domnule ministru, sperăm că obiecțiile pe care cele peste 2.000 de companii și 

agenți economici membri ai CLCC le-au ridicat vor determina o extindere a perioadei de 

consultare publică și rescrierea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea 

sistemului de garanţie-returnare, astfel încât să nu-i afecteze pe cei peste 36.000 de angajați pe 

care CLCC îi reprezintă.  

 

 

Cu deosebită stimă, 

Constantin Rudnițchi  

Director Executiv CLCC 

 


