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Propuneri de modificare și completare a Proiectul de Hotărâre  

pentru stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile 

 

Vă rugăm să găsiți mai jos propunerile Alianței de modificare și completare a proiectului de Hotărâre pentru stabilirea sistemului de garanție-returnare 

pentru ambalaje primare nereutilizabile publicat în consultare publică („proiectul de HG”), precum și argumentele care stau la baza acestor propuneri.   

Separat de aspectele reflectate în tabel, pe această cale solicităm confirmarea că, în înțelegerea Ministerului, domeniul de aplicare, astfel cum este definit 

la art. 10 alin.(5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje („Legea 249/2015”), include și 

băuturi în volumele indicate de tipul iced coffee/tea, băuturi energizante. În caz contrar, propunem completarea atât a art. 10 alin.(5) din Legea 249/2015, 

cât și art. 1 alin.(1) din proiectul de HG pentru includerea acestor recipiente, pentru identitate de rațiune și pentru a asigura un cadru coerent și complet 

de reglementare pentru ambalaje având același specific vizat de SGR.  

Legendă: În tabelul de mai jos, în a doua coloană am marcat cu roșu și strikethrough propunerile de eliminate a unor formulări și cu albastru și bold 

propunerile de completări.  

 

Nr. 

crt. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE PROPUNERE DE MODIFICARE ARGUMENTE 

1.  Art. 1 alin. (2) Dispozițiile prezentei hotărâri 

se aplică tuturor ambalajelor primare 

nereutilizabile prevăzute la alin. (1) 

introduse pe piața din România după data de 

31 martie 2022. 

Art. 1 alin. (2) Dispozițiile prezentei hotărâri 

se aplică tuturor ambalajelor primare 

nereutilizabile prevăzute la alin. (1) introduse 

pe piața din România după data de 31 martie 

2022 2023. 

Propunem ca sistemul să fie operațional după 

data de 31 martie 2023 pentru principalele 

următoare considerente:  

i. necesitatea de conformare cu 

prevederile art. 36 TFUE  

Necesitatea asigurării unui termen 

rezonabil de tranziție este obligatorie 

conform art. 36 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

aspect întărit și în practica Curții de 
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Justiție a Uniunii Europene. În acord cu 

Comunicarea Comisiei – Ambalarea 

băuturilor, sisteme de garanție și libera 

circulație a mărfurilor (2009/C 

107/01), trebuie să li se acorde 

producătorilor și distribuitorilor o 

perioadă de tranziție suficient de lungă 

pentru a se putea adapta la noile cerințe 

înainte de devenirea operațională a 

sistemului de garanție și returnare. În 

cazul unei tranziții complete care 

necesită dezvoltarea unui nou sistem, 

poate fi considerată ca fiind insuficientă 

o perioadă de șase luni între anunțul 

legal și intrarea în vigoare.  

ii. necesitatea de conformare cu practica 

CJUE privind interpretarea prevederilor 

art. 36 TFUE  

Necesitatea asigurării unui termen 

rezonabil de tranziție este confirmată și 

de interpretarea oferită de Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-

463/01 (para. 80). În aceste împrejurări, 

pare a fi necesară o perioadă de cel puțin 

un an. Data de început a acestui termen 

trebuie să fie data la care toate cerințele 

legale și tehnice sunt clare, inclusiv cele 

stabilite prin actele normative adoptate 

pentru implementare, de ex., ordinul de 

stabilire a procedurii de selecție a 
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administratorului SGR, ordinul de 

raportare, precum și alte acte referite în 

Nota de fundamentare și/sau în 

proiectul de HG. Doar în acest fel se 

asigură o eficiență efectivă a acestui 

termen.  

iii. termenul la care SGR devine 

operațional trebuie să aibă în vedere 

timpul strict necesar pentru înființarea, 

selecția și organizarea administratorului 

SGR 

Propunem ca sistemul să fie operațional 

după data de 31 martie 2023, având în 

vedere timpul necesar parcurgerii 

pașilor pentru:  

a. desemnarea administratorului SGR 

ulterior parcurgerii mai multor 

etape, respectiv emiterea procedurii 

de selecție, parcurgerea acestei 

proceduri, emiterea licenței,  

b. contractarea finanțării de către 

administratorul SGR, care va putea 

fi finalizată în mod normal doar 

ulterior obținerii licenței,  

c. obținerea 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

pentru construirea și operarea 

centrelor de numărare,  
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d. achiziționarea, configurarea și 

instalarea RVS-urilor de către 

comercianți,  

e. încheierea contractelor cu 

producătorii și comercianții, etc. 

Atașăm prezentului document de 

poziție o detaliere a timpului estimat 

pentru parcurgerea pașilor descriși mai 

sus. Conform calculelor detaliate în 

document, este nevoie de cel puțin 2 ani 

de la momentul emiterii licenței pentru 

a definitiva activitățile premergătoare 

pentru ca SGR să devină operațional.  

iv. termenul necesar pentru adaptarea 

proceselor tehnice și contabile ale 

producătorilor pentru a asigura 

conformarea cu cerințele aferente SGR  

Modificarea unui proces de producție, 

de ex. pentru a modifica etichetele în 

vederea includerii logo-ului și codului 

de bare (EAN) pe etichetă/ambalaj, 

modificarea matricelor per produs, etc., 

poate dura cc. 6 luni. Demararea 

modificării procesului de producție 

poate începe doar după ce producătorul 

dobândește drept de utilizare a mărcii 

SGR, adică după ce a fost desemnat 

administratorul SGR, a fost finalizată 

procedura de înregistrare a 
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producătorului cu administratorul SGR 

și a fost încheiat contractul prin care 

producătorul dobândește, printre altele, 

dreptul de a folosi marca SGR pe 

produsele proprii.  

2.  Art. 1 (3) SGR este o formă de răspundere 

extinsă a producătorului prin care operatorii 

economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din 

Legea nr. 249/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, denumiți în 

continuare producători, preiau 

responsabilitatea pentru colectarea 

ambalajelor folosite în vederea sortării, 

tratării și reciclării acestora, în condițiile 

prezentei hotărâri.  

Art. 1 alin. (3) se modifică după cum 

urmează: 

(3) SGR este o formă schemă de răspundere 

extinsă a producătorului prin care operatorii 

economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din 

Legea nr. 249/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, denumiți în 

continuare producători, preiau 

responsabilitatea pentru colectarea 

ambalajelor folosite în vederea sortării, tratării 

și reciclării acestora, în condițiile prezentei 

hotărâri. 

Propunem clarificarea prevederii având în 

vedere că:  

i. Legea 211/2011 nu include noțiunea de 

„formă de răspundere extinsă a 

producătorului”, fiind definită doar 

noțiunea de „schemă de răspundere 

estinsă a producătorului” la pct. 201 din 

Anexa 1. Este necesară utilizarea 

aceleași formulări și în proiectul de HG 

pentru evitarea oricăror neclarități sau 

necorelări;  

ii. Directiva (UE) 2019/904 privind 

reducerea impactului anumitor produse 

din plastic asupra mediului („Directiva 

SUP”) prevede în art. 9 lit.(b) că 

obiectivele de colectare pentru atingerea 

obiectivelor minime (de ex., 90% până 

în 2029) se stabilesc pentru schemele de 

răspundere extinsă a producătorilor. 

Acest articol este referit și în Nota de 

fundamentare a proiectului de HG, 

astfel că înțelegem că stabilirea 

obiectivelor s-a realizat având în vedere 

și respectivele prevederi; 
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iii. Calificarea SGR ca schemă de 

răspundere extinsă a producătorului, 

distinctă de schemele existente până în 

acest moment pe piața din România, 

întărește cadrul pentru funcționarea 

SGR prin raportare la cerințele de 

diligență, transparență și gestionare 

eficientă din punct de vedere economic 

prevăzute la art. 12 din Legea 211/2011 

pentru orice schemă de răspundere 

extinsă a producătorului.  

În contextul promovării demersurilor pentru 

reglementarea SGR, Legea nr. 211/2011 trebuie 

modificată pentru a include referire și la 

administratorul SGR.   

3.  Art. 2 Definiții 

(...) 

(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se 

completează cu definițiile din Anexa nr. 1 la 

Legea nr. 249/2015, cu modificările și 

completările ulterioare și după caz, cu 

definițiile din Anexa nr. 1 la Legea nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art. 2 alin. (2) se modifică după cum 

urmează: 

(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se 

completează cu definițiile din Anexa nr. 1 la 

Legea nr. 249/2015, cu modificările și 

completările ulterioare și după caz, cu 

definițiile din Anexa nr. 1 la Legea nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și după caz, cu definițiile din 

Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de 

piață, aprobată cu modificări și completări 

Am inclus propunerea de completare având în 

vedere că, în Anexa 1 la propunerea de HG, 

sunt incluse trimiteri și la definițiile din acest 

act normativ. 
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prin Legea nr. 211/2008, cu modificările și 

completările ulterioare. 

4.  Art. 3 alin. (2) În scopul prevăzut la alin. (1), 

producătorii au obligația de a transmite 

administratorului SGR prevăzut la art. 16 

alin. (1) o notificare scrisă care să cuprindă 

cel puțin următoarele: 

(...) 

c) cantitatea în kilograme și numărul de 

unități de produse ambalate în ambalaje SGR 

introduse pe piața națională în anul 

calendaristic anterior; (...) 

Art. 3 alin. (2) lit. (c) se modifică după cum 

urmează: 

c) cantitatea în kilograme și numărul de unități 

de produse ambalate în ambalaje SGR 

introduse pe piața națională și greutatea 

aferentă de ambalaje în kilograme, în anul 

calendaristic anterior; (...) 

Propunem modificarea pentru clarificare, 

respectiv pentru a evita interpretarea că trebuie 

comunicată cantitatea în kilograme a 

produselor ambalate, iar nu a ambalajelor 

aferente acestor produse. 

5.  Art. 3 alin. (2) În scopul prevăzut la alin. (1), 

producătorii au obligația de a transmite 

administratorului SGR prevăzut la art. 16 

alin. (1) o notificare scrisă care să cuprindă 

cel puțin următoarele: 

(...) 

d) cantitatea în kilograme și numărul de 

unități de produse în ambalaje care fac 

obiectul SGR pe care producătorul estimează 

că le va introduce pe piața națională în anul 

calendaristic în care este transmisă 

notificarea de înregistrare. 

Art. 3 alin. (2) lit. (d) se elimină 

d) cantitatea în kilograme și numărul de unități 

de produse în ambalaje care fac obiectul SGR 

pe care producătorul estimează că le va 

introduce pe piața națională în anul 

calendaristic în care este transmisă notificarea 

de înregistrare. 

Nu considerăm necesară includerea acestui 

punct în conținutul notificării ce urmează să fie 

transmisă de producători administratorului 

SGR având în vedere că: 

i. SGR este un sistem unic la nivel 

național; 

ii. producătorii sunt obligați să înregistreze 

toate produsele în ambalaje care fac 

obiectul SGR pe care le pun pe piață, iar 

administratorul SGR este obligat să 

asigure gestionarea acestor ambalaje 

conform prevederilor HG, indiferent de 

ce cantitate se va pune pe piață; 

iii. ulterior devenirii operaționale a SGR, 

informațiile privind noi produse puse pe 
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piață și/sau ce urmează să fie scoase de 

pe piață vor fi comunicate de 

producători administratorului SGR în 

timp real conform prevederilor din HG 

și a celor din contractul dintre 

producători și administratorul SGR, 

ceea ce va permite dimensionarea în 

timp real a SGR. 

6.  Art. 3 alin. (3) Data înregistrării este 

considerată a fi data la care notificarea este 

primită de către administratorul SGR. 

Art. 3 alin. (3) se modifică după cum 

urmează:  

(3) Data înregistrării este considerată a fi data 

la care administratorul SGR confirmă 

primirea notificării sau a ultimelor 

documente solicitate conform alin.(4) 

notificarea este primită de către 

administratorul SGR. 

Propunem această modificare pentru a asigura 

corelarea între prevederile alin.(3) și alin.(4).  

În mod normal, finalizarea procesului de 

înregistrare trebuie confirmată de 

administratorul SGR, în urma primirii 

documentației complete. Procedura de 

înregistrare ce urmează să fie adoptată de 

administratorul SGR poate include detalii 

relevante, precum termenele în care 

administratorul SGR revizuiește și confirmă 

primirea documentației sau necesitatea 

completării acesteia, etc. 

7.  Art. 3 alin. (5) Obligația prevăzută la alin. 

(1) trebuie îndeplinită în termen de 60 de zile 

de la data publicării pe pagina de internet a 

autorității publice centrale pentru protecția 

mediului a anunțului privind numirea 

administratorului SGR. 

Art. 3 alin. (5) se modifică după cum 

urmează:  

(5) Obligația prevăzută la alin. (1) trebuie 

îndeplinită în termen de 60 120 de zile de la 

data publicării pe pagina de internet a 

autorității publice centrale pentru protecția 

mediului a anunțului privind numirea 

administratorului SGR administratorului 

SGR a procedurii de înregistrare 

Propunem modificarea pentru a asigura 

corelarea cu prevederile art. 8 din proiectul de 

HG, succesiunea acțiunilor fiind, în înțelegerea 

noastră: (i) numirea administratorului SGR, (ii) 

definitivarea și publicarea de către 

administratorul SGR a procedurii de 

înregistrare, (iii) parcurgerea procedurii de 

înregistrare de către producători, (iv) încheierea 
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prevăzută la art. 8, dar nu mai târziu de 60 

de zile înainte de data la care SGR va 

deveni operațional.  

contractului dintre administratorul SGR și 

producătorul înregistrat.  

Termenul de 60 de zile este foarte scurt pentru 

a permite gestionarea tuturor solicitărilor de 

înregistrare din partea producătorilor existenți 

la momentul desemnării administratorului 

SGR, motiv pentru care propunem extinderea 

termenului conform modificării.  

Termenul maxim înaintea căruia trebuie 

finalizată înregistrarea producătorilor existenți 

pe piață la acest moment este menită să evite 

aglomerarea în perioada imediat anterioară 

momentului când SGR va deveni operațional.  

Pentru producătorii noi, se va aplica termenul 

de la art. 3 alin.(6) din proiectul de HG.  

8.  Art. 3 alin. (6) Producătorii care 

intenționează să introducă pe piața națională 

produse ambalate prevăzute la art. 1 alin. (1) 

ulterior împlinirii termenului prevăzut la 

alin. (5), au obligația de a se înregistra în 

SGR reglementat de prezenta hotărâre 

înainte de introducerea pe piața națională a 

produselor ambalate în ambalaje SGR. 

Art. 3 alin. (6) se modifică după cum 

urmează:  

(6) Producătorii care intenționează să 

introducă pe piața națională produse ambalate 

prevăzute la art. 1 alin. (1) ulterior împlinirii 

termenului prevăzut la alin. (5), au obligația 

de a se înregistra în SGR reglementat de 

prezenta hotărâre cu cel puțin 30 de zile 

înainte de introducerea pe piața națională a 

produselor ambalate în ambalaje SGR. 

Propunem completarea cu un termen de 

înregistrare, pentru a asigura timpul necesar ca 

administratorul SGR să încheie contractul cu 

producătorul, să prelucreze și să introducă în 

sistem informațiile necesare, etc. înainte de 

punerea efectivă pe piață a noilor produse.  
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9.  Art. 4 alin. (1) Producătorii sunt obligați: 

(...) 

b) să comunice administratorului SGR 

evidența actualizată prevăzută la lit. a) până 

la data de 10 a lunii imediat următoare pentru 

produsele în ambalaje SGR introduse pe 

piața națională în luna de referință; 

(...) 

e) să plătească administratorului SGR tariful 

de administrare; 

(...) 

h) să încheie contracte cu administratorul 

SGR în vederea îndeplinirii obligațiilor așa 

cum decurg acestea din prezenta hotărâre; 

i) să informeze consumatorii finali, prin orice 

canal media cu impact național, inclusiv prin 

intermediul paginii de internet a 

administratorului SGR, despre încetarea 

punerii pe piață a unui anumit tip de produs 

în ambalaj SGR; 

Art. 4 alin. (1) lit. (b), (e), (h), (i) se modifică 

după cum urmează:  

b) să comunice lunar administratorului SGR 

evidența actualizată prevăzută la lit. a) până la 

data de 10 a lunii imediat următoare pentru 

produsele în ambalaje SGR introduse pe piața 

națională în luna de referință; 

(...) 

e) să plătească administratorului SGR tariful 

de administrare și tarifele de înregistrare, 

conform contractului cu administratorul 

SGR; 

(...) 

h) să încheie contracte cu administratorul 

SGR în cel mult 30 zile de la data 

înregistrării conform art. 3, în vederea 

îndeplinirii obligațiilor așa cum decurg 

acestea din prezenta hotărâre; 

i) să informeze consumatorii utilizatorii 

finali, prin orice canal media cu impact 

național, inclusiv precum și prin intermediul 

paginii transmiterea informației pentru a fi 

postată pe pagina de internet a 

administratorului SGR, despre încetarea 

punerii pe piață a unui anumit tip de produs în 

ambalaj SGR; 

Cu privire la lit.(b), propunem ca termenul de 

raportare lunară să fie prevăzut prin contractul 

dintre producător și administratorul SGR.  

Cu privire la lit.(e), propunem completarea 

pentru a reflecta modul de lucru al 

administratorului SGR. Conform practicii din 

alte state membre UE, de regulă pe lângă tariful 

de administrare, administratorul SGR poate 

percepe alte tarife, cum ar fi cele de înregistrare 

în sistem a producătorului (plătibil o singură 

dată, la înregistrarea inițială), tarife pentru 

înregistrarea produselor individuale, etc. 

Cu privire la lit.(h), propunem stabilirea unui 

termen în care trebuie încheiat contractul, 

având în vedere că este necesar să fie definitivat 

cadrul contractual înainte de momentul în care 

SGR devine operațional (pentru producătorii 

existenți în prezent pe piață), respectiv înainte 

de punerea pe piață a unor produse (pentru 

producătorii care vor introduce produse SGR pe 

piață în viitor).  

Termenul propus este corelat cu termenele 

prevăzute la art. 3 alin.(5) și (6) de mai sus.  

Cu privire la lit.(i), vă rugăm să luați în 

considerare următoarele:  

• conform celor detaliate mai jos în 

comentariile la definițiile din Anexa la 

proiectul de HG, este recomandabil să se 
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folosească sintagma de „utilizator final” în 

loc de „consumator final”;  

• am modificat obligația privind informarea 

prin pagina de internet a administratorului 

SGR având în vedere că producătorii nu pot 

posta direct pe această pagină, dar se poate 

prevedea obligația lor de a trimite 

informația relevantă administratorului SGR 

pentru postare dublată de obligația 

administratorului SGR de a posta 

informația (această din urmă obligație este 

deja prevăzută în proiectul de HG). 

10.  Art. 4 alin. (2) Producătorii prin intermediul 

administratorului SGR sunt obligați să 

realizeze următoarele obiective minime 

anuale de colectare în cadrul SGR: 

a) 75% sticlă, 75% plastic, 75% metal în 

primul an calendaristic de aplicare a 

sistemului de garanție-returnare; 

b) 80% sticlă, 80% plastic, 80% metal în al 

doilea an calendaristic de aplicare a 

sistemului de garanție-returnare; 

c) 90% sticlă, 90% plastic, 90% metal în al 

treilea și următorii ani calendaristici de 

aplicare a sistemului de garanție-returnare. 

Art. 4 alin.(2) se modifică după cum 

urmează:  

(2) Producătorii prin intermediul 

administratorului Administratorul SGR este 

sunt obligați obligat să realizeze următoarele 

obiective minime anuale de colectare în cadrul 

SGR, raportat la greutatea ambalajelor 

SGR aferente produselor în ambalaje SGR 

introduse pe piață în anul respectiv:  

a) 75% sticlă, 75% plastic, 75% metal în 

primul an calendaristic de aplicare a 

sistemului de garanție-returnare; 

ba) 8065% sticlă, 8060% plastic, 8065% 

metal în al doilea an calendaristic de aplicare 

a sistemului de garanție-returnare (2024); 

Propunerea privind responsabilul pentru 

îndeplinirea obiectivelor minime se 

întemeiază în principal pe următoarele 

considerente:  

i. Directiva SUP prevede în art. 9 lit.(b) că 

obiectivele de colectare pentru 

atingerea obiectivelor minime (de ex., 

90% până în 2029) se stabilesc pentru 

schemele de răspundere extinsă a 

producătorilor. Acest articol este referit 

și în Nota de fundamentare a proiectului 

de HG, astfel că înțelegem că stabilirea 

obiectivelor s-a realizat având în vedere 

și respectivele prevederi;  

ii. este necesară corelarea cu prevederile 

art. 1 alin.(3) din proiectul de HG;  
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cb) 9075% sticlă, 9077% plastic, 9075% 

metal în din al treilea an calendaristic și 

următorii ani calendaristici de aplicare a 

sistemului de garanție-returnare (2025); 

c) 85% sticlă, 90% plastic, 85% metal din 

al șaptelea an calendaristic de aplicare a 

sistemului de garanție-returnare (2029). 

Propunerea privind modul de determinare a 

obiectivelor se întemeiază în principal pe 

următoarele considerente:  

i. toate prevederile în domeniu prevăd 

obiective raportate doar la greutate. 

Exemple în acest sens sunt art. 14 din 

Legea 249/2015, art. 9 din Directiva 

SUP.  

Colectarea ambalajelor SGR este o 

componentă a obligației ce revine 

producătorilor conform obligației 

vizând răspunderea extinsă a 

producătorilor, astfel încât este necesar 

să se asigure o corelare cu eventuale 

obiective stabilite pentru această 

activitate cu restul prevederilor care 

vizează răspunderea extinsă a 

producătorului.  

Chiar dacă evidența în SGR se ține pe 

unități (de ex., când se stabilește tariful 

de administrare, când se raportează de 

către producător ce se introduce pe 

piață), la final administratorul SGR 

trebuie să asigure corelarea cu greutatea 

corespunzătoare a ambalajelor SGR 

gestionare, respectiv preluate în SGR, 

lucru care este posibil.  
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ii. acest lucru rezultă și din interpretarea 

corelată a prevederilor proiectului de 

HG, de ex., având în vedere că proiectul 

impune în sarcina producătorilor 

raportarea la înregistrare în SGR atât a 

numărului de unități de produse în 

ambalaje SGR, cât și a cantității în 

kilograme a ambalajelor SGR;  

iii. stabilirea obiectivelor pe greutate va 

permite corelarea obiectivelor de 

colectare stabilire prin proiectul de HG 

cu obiectivele de reciclare/valorificare 

stabilite în art. 14 din Legea 249/2015, 

lucru necesar pentru a reflecta poziția 

deja exprimată de reprezentanții 

Ministerului anterior, respectiv că nu va 

exista o dublare a penalităților; 

iv. este necesară corelarea acestui articol cu 

art. 21 din proiectul de HG privind 

consecința neîndeplinirii obiectivelor 

minime.  

Propunerea privind obiectivele minime ce 

trebuie atinse de SGR se întemeiază în principal 

pe următoarele considerente:  

i. nivelul obiectivelor propuse se 

raportează la maximul prevăzut de 

legislația europeană și urmărește 

creșterea progresivă până la nivelul de 
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90% în anii următori și asigurarea 

conformării cu Directiva SUP;  

ii. această abordare este similară celei 

aplicate de ale state membre UE care au 

implementat SGR (de ex., Estonia, 

Lituania), respectiv etapizat și 

diferențiat pe tip de ambalaj;  

iii. primul an de funcționare este un an de 

construcție și adaptare la 

particularitățile pietei locale, cu ajustări 

inerente a căror identificare nu va fi 

posibilă decât după ce SGR devine 

operațional.  

Există mulți factori care vor influența 

modul de funcționare și rezultatele pe 

care SGR le poate atinge în mod 

realistic în primul an după ce SGR 

devine operațional, inclusiv:  

• perioada de timp necesară pentru a 

face trecerea de la comercializarea 

produselor SGR înainte de data la 

care devine SGR operațional la 

produsele marcate conform 

regulilor SGR. De regulă, timpul 

scurs de la vânzare la returnare este 

estimat la 2 - 2,5 luni (de ex., în 

țările nordice), dar poate fi  și mai 
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mare în funcție de specificul 

produsului;  

• cel puțin în primele 6 luni ale 

primului an de funcționare a SGR, 

în piață vor exista ambalaje ce nu 

intră în SGR, respectiv (a) cele 

făcute disponibile pe piață înainte 

ca SGR să devină operațional și (b) 

stocurile ce mai pot fi făcute 

disponibile pe piață în perioada de 

tranziție stabilită prin HG;  

iv. canalele prin care produsele sunt 

cumpărate/consumate - mai ales în 

contextul pandemiei curente, aceste 

canale s-au modificat semnificativ 

(crescând amprenta comerțului online) 

și este probabil ca tendințele să se 

mențină. Relevanța acestei modificări și 

impactul asupra funcționării SGR va 

putea fi evaluat și cuantificat doar în 

perioada următoare;  

v. eficiența sistemului va depinde în mod 

decisiv și de comportamentul 

consumatorilor, fiind necesare educarea 

acestora și crearea de noi 

comportamente. Modul în care vor 

reacționa consumatorii, respectiv dacă 

măsurile luate (de ex., nivelul garanției, 

efortul de informare/educare, modul în 
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care comercianții reflectă informațiile 

privind garanția la raft, etc.) sunt 

suficiente pentru a stimula returnarea 

sau dacă trebuie luate măsuri 

suplimentare, se vor putea vedea în 

practică doar după ce SGR devine 

operațional;  

vi. timpul necesar pentru implementarea 

măsurilor de ajustare posibil a fi 

identificate conform celor de mai sus 

poate fi semnificativ. 

Acest interval nu depinde doar de 

administratorul SGR, ci și de 

demersurile autorităților. De ex., dacă 

se ajunge la concluzia că trebuie 

modificată valoarea garanției (de ex., 

pentru a motiva consumatorii să 

returneze ambalajele SGR), 

administratorul SGR poate iniția 

procesul, dar depinde de acțiunile 

autorităților pentru definitivarea acestui 

demers (de ex., inițierea propunerii de 

modificare de către Minister, adoptarea 

hotărârii de guvern aferente, etc.).  

În susținerea celor de mai sus, este în curs de 

pregătire și vă vom comunica în cel mai scurt 

timp posibil un material cu informații 

suplimentare privind practica sistemelor 

similare implementate deja în alte state membre 
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UE, precum și abordarea avută în vedere pentru 

implementarea sistemelor aflate în prezent în 

curs de aprobare.  

Corelarea obiectivelor cu sancțiunea 

prevăzută la art. 21 pentru neîndeplinirea 

obiectivelor minime  

Considerăm că stabilirea obiectivelor pentru 

SGR și a sancțiunii pentru o eventuală 

neîndeplinire a acestor obiective trebuie 

realizată ținând cont de următoarele imperative:  

i. asigurarea unui cadru 

nediscriminatoriu între producătorii 

de bunuri ambalate vizați de acest 

cadru de reglementare și alți 

producători ce introduc pe piață alte 

tipuri de bunuri ambalate, respectiv 

proporțional între sarcinile impuse 

producătorilor, dificultățile de 

implementare a sistemului și sancțiunile 

pentru neîndeplinirea obiectivelor.  

Producătorii de bunuri ambalate ce intră 

în sfera SGR vor avea obligații 

suplimentare raportat la cadrul introdus 

de HG, precum:  

• asigurarea finanțării pentru crearea 

și funcționarea SGR;  

• adaptarea proceselor interne de 

producție și contabile pentru a 
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asigura respectarea cerințelor noi ce 

derivă din prezentul HG (de ex., 

modificarea etichetelor, includerea 

marcajelor SGR, efortul logistic de 

gestionare a stocurilor înainte și 

după momentul în care SGR va 

deveni operațional, etc.). Acest 

efort va genera costuri pentru 

fiecare producător vizat de SGR, 

suplimentare celor menționate mai 

sus;  

• atingerea în timp a unor obiective 

minime mai stricte decât cele 

stabilite pentru alți producători ce 

introduc pe piață produse ambalate, 

dar nu vizați de domeniul de 

aplicare al prezentului HG;  

• atingerea obiectivelor impuse și 

condiționat de acceptarea 

sistemului de către consumatori, 

aspect care necesită o perioadă de 

educare și pregătire, inclusiv după 

ce SGR devine operațional.  

În chiar Nota de fundamentare pentru 

proiectul de HG se evidențiază că 

introducerea acestui sistem este menită 

să suplinească neîndeplinirea de către 

alți actori a obligațiilor ce le reveneau în 

domeniul gestionării deșeurilor de 
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ambalaje. În acest sens, Nota de 

fundamentare subliniază că printre 

considerentele avute în vedere pentru 

introducerea SGR sunt:  

• situația națională și rata de reciclare 

actuale, ce sunt semnificativ 

influențate de modul în care este 

gestionat deșeul municipal, 

respectiv faptul că numai un procent 

de 13% din cantitatea totală de 

deșeuri municipale este reciclată, în 

condițiile în care autoritățile 

administrației publice locale ale 

unităților administrativ-teritoriale 

au obligația să atingă, până la data 

de 31 decembrie 2020, un nivel de 

pregătire pentru reutilizare şi 

reciclare de minimum 50% din 

masa totală generată, cel puţin 

pentru deșeurile de (printre altele) 

metal, plastic şi sticlă provenind din 

deșeurile menajere sau din alte 

surse, în măsura în care aceste 

fluxuri de deșeuri sunt similare 

deșeurilor care provin din 

gospodării;  

• neconformarea utilizatorilor finali 

cu obligațiile de a colecta separat 

sau returna ambalajele, rezultatul 
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fiind că în România, aproximativ 

38% dintre deșeurile abandonate 

atât în mediul rural, cât și în mediul 

urban, sunt reprezentate de plastic, 

sticlă și metal. 

Cu toate acestea, cuantumul propus 

pentru contribuția datorată în cazul 

neatingerii obiectivelor impuse în 

sarcina SGR în art. 21 este de până la 

de 15 ori mai mare decât contribuția 

similară impusă în prezent prin art. 9 

lit.(d) din OUG 196/2005 pentru 

producători/organizații care 

implementează obligațiile privind 

răspunderea extinsă a 

producătorului.  

Proporționalitatea cuantumului poate fi 

discutată și prin raportare la alte 

contribuții, de ex., cea de 50 lei/tonă, 

datorată de unităţile administrativ-

teritoriale a obiectivului sau în cazul 

neîndeplinirii obiectivului anual de 

reducere a cantităţilor de deşeuri 

eliminate prin depozitare din deşeurile 

municipale.  

ii. asigurarea unui raport echilibrat între 

obiectivele minime stabilite pentru SGR 

și cuantumul unor eventuale penalități 

în cazul neîndeplinirii acestor obiective 
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minime, astfel încât să se evite riscul 

unei decapitalizări a sistemului înainte 

de crearea și funcționarea eficientă a 

acestuia.  

Crearea sistemului este un efort ce se va 

întinde pe mai mulți ani. Aceasta 

include atât acțiunile premergătoare 

datei la care SGR devine operațional, 

cât și acțiunile ulterioare acestei date, 

când se analizează modul de funcționare 

și se identifică și implementează măsuri 

de ajustare pentru a asigura maturizarea 

sistemului.  

Raportat la toate aspectele de mai sus, 

propunerea noastră de modificare vizează 

următoarele aspecte:  

i. lipsa unor obiective și a unei sancțiuni 

de tipul contribuției reglementate de art. 

21 pentru primul an de funcționare, o 

atare sancțiune prezentând riscul de a 

decapitaliza sistemul înainte să se fi 

definitivat procesul de implementare 

efectivă a acestuia și, implicit, de a 

perturba efortul de construcție al 

sistemului;  

ii. stabilirea unei penalități în cazul 

neîndeplinirii obiectivelor care să fie 

nediscriminatorie raportat la 
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producătorii de bunuri ambalate care nu 

intră în sfera SGR.  

Corelarea cu obiectivele stabilite în prezent 

prin Legea 249/2015 și contribuția stabilită 

prin OUG 196/2005 

Înțelegerea noastră, inclusiv pe baza 

precizărilor făcute în spațiul public de 

reprezentanții Ministerului și a altor prevederi 

din proiectul de HG (de ex., art. 23 alin.(1)), 

este că nu se dorește dublarea penalităților 

pentru neîndeplinirea obiectivelor stabilite 

pentru SGR și cele stabilite în prezent prin 

OUG 196/2005.  

Susținem această abordare, sens în care vă 

rugăm să puneți la dispoziție pentru consultare 

în cel mai scurt posibil propunerile de 

modificare ale Legii 249/2015 și OUG 

196/2005 care să reflecte abordarea de mai sus.  

11.  Art. 4 alin.(4) Gradul de îndeplinire a 

obiectivelor de colectare se calculează prin 

raportul dintre numărul total de ambalaje 

SGR introduse pe piața națională și numărul 

total de ambalaje SGR validate în baza 

codului de bare ca fiind returnate în cadrul 

SGR. 

Art. 4 alin.(4) se modifică după cum 

urmează:  

(4) Gradul de îndeplinire a obiectivelor de 

colectare se calculează prin raportul dintre 

numărul total de ambalaje greutatea totală a 

ambalajelor SGR introduse pe piața 

națională și numărul total de ambalaje 

greutatea totală a ambalajelor SGR 

colectate conform prezentei hotărâri și 

Vă rugăm să vedeți mai sus argumentele 

privind modul de determinate a obiectivelor 

raportat la greutatea ambalajelor.  

Cu privire la codul de bare (EAN), am propus 

modificarea pentru corelarea cu noua definiție 

propusă mai jos. 
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validate în baza codului de bare (EAN) ca 

fiind returnate în cadrul SGR. 

12.  Art. 4 alin.(7) – aliniat nou Se va introduce un nou alin.(7) după art. 4 

alin. (6):  

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), 

dacă se va refuza primirea ambalajelor 

SGR de către reciclatori pentru că acestea 

nu îndeplinesc cerințele tehnice pentru a fi 

reciclate, respectivele ambalaje SGR vor fi 

încredințate spre valorificare.  

Susținem cerința prevăzută la art. 4 alin.(6) care 

prioritizează reciclarea pentru ambalajele 

colectate de SGR.  

Cu toate acestea, tehnic nu se poate exclude 

situația ca unele dintre ambalajele SGR 

colectate să nu întrunească condițiile tehnice 

pentru a fi reciclate, mai ales în cazul 

ambalajelor SGR preluate manual, caz în care 

considerăm că trebuie prevăzută expres 

obligația ca aceste ambalaje să fie valorificate 

strict în situația în care tehnic nu ar fi posibilă 

reciclarea.  

13.  Art. 5 alin. (2) În scopul prevăzut la alin. (1), 

comercianții au obligația să transmită 

administratorului SGR o notificare scrisă 

care cuprinde: 

e) numărul de produse în ambalaje SGR pe 

care comerciantul anticipează că o va 

comercializa cu amănuntul în anul 

calendaristic în care este transmisă 

notificarea de înregistrare; 

f) dacă comerciantul are și calitatea de punct 

de returnare. 

Art. 5 alin. (2) lit. (e) se elimină, iar lit.(f) se 

modifică după cum urmează:  

e) numărul de produse în ambalaje SGR pe 

care comerciantul anticipează că o va 

comercializa cu amănuntul în anul 

calendaristic în care este transmisă notificarea 

de înregistrare; 

fe) informații din care să rezulte dacă 

comerciantul se încadrează la una dintre 

excepțiile privind obligația de a se constitui 

are și calitatea de punct de returnare. 

Propunem eliminarea celor două litere având în 

vedere că:  

i. pentru funcționarea SGR, nu este 

relevantă cantitatea de produse ce va fi 

comercializată de fiecare comerciant, în 

condițiile în care aceștia vor avea 

obligația, conform HG, de a colecta 

ambalajele SGR returnate indiferent 

dacă au vândut produsele respective sau 

în ce cantități (cu excepțiile prevăzute 

de HG);  

ii. calitatea de punct de returnare este dată 

de HG, nu este necesar să fie confirmată 

de comerciant cu ocazia înregistrării. 

Presupunem că intenția a fost de a se 
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clarifica dacă și cum se încadrează 

comerciantul într-una dintre excepțiile 

privind organizarea punctelor de 

returnare. De ex., comerciantul poate 

comunica dacă acționează în domeniul 

HoReCa, sau comercializează produse 

prin intermediul unor platforme on-line.   

14.  Art. 5 alin. (2) În scopul prevăzut la alin. (1), 

comercianții au obligația să transmită 

administratorului SGR o notificare scrisă 

care cuprinde: 

(...) 

d) numărul de produse ambalate în ambalaje 

SGR comercializate cu amănuntul pe piața 

națională în anul calendaristic anterior; 

(...) 

Art. 5 alin. (2) lit. (d) se modifică după cum 

urmează: 

(2) În scopul prevăzut la alin. (1), comercianții 

au obligația să transmită administratorului 

SGR o notificare scrisă care cuprinde: 

(...) 

d) numărul de produse ambalate în ambalaje 

SGR comercializate cu amănuntul făcute 

disponibile către utilizatorii finali pe piața 

națională în anul calendaristic anterior; 

(...) 

Propunem modificarea pentru a menține 

coerența formulării în tot actul normativ, având 

în vedere că este necesar ca prevederea să se 

aplicate pentru orice activitate ce intră în 

definiția de a „face disponibil pe piața 

națională”, respectiv și când produsele sunt 

furnizate gratuit sau în schimbul unei plăți în 

cadrul unei activități comerciale. În acest sens, 

garanția ar trebui percepută pentru toate 

produsele făcute disponibile pe piață, nu numai 

cele vândute, în felul acesta motivând 

utilizatorii finali să respecte obligația de 

returnare.  

15.  Art. 5 alin. (3) În cazul Comercianților care 

au și obligația de a organiza puncte de 

returnare conform prezentei hotărâri, 

notificarea prevăzută la alin. (2) va include 

suplimentar: adresa, suprafața și căile de 

acces către punctul de returnare ce urmează 

a fi operat de către comerciant începând cu 

data implementării efective a sistemului, 

precum și modalitatea în care va fi realizată 

Art. 5 alin. (3) se modifică după cum 

urmează:  

(3) În cazul Comercianților care au și obligația 

de a organiza puncte de returnare conform 

prezentei hotărâri, notificarea prevăzută la 

alin. (2) va include suplimentar: adresa, 

suprafața și căile de acces către punctul de 

returnare ce urmează a fi operat de către 

comerciant începând cu data implementării 

Este recomandabilă folosirea sintagmei de 

„utilizator final” în loc de „consumator final” 

(a se vedea comentariile de la secțiunea de 

definiții din Anexa la proiectul de HG). 
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preluarea ambalajelor SGR de la 

consumatorii finali, respectiv manual sau 

prin echipament automat de preluare. 

efective a sistemului, precum și modalitatea în 

care va fi realizată preluarea ambalajelor SGR 

de la consumatorii utilizatorii finali, respectiv 

manual sau prin echipament automat de 

preluare. 

16.  Art. 5 alin.(4) Data înregistrării este 

considerată a fi data la care notificarea este 

primită de către administratorul SGR. 

Art. 5 alin.(4) se modifică după cum 

urmează:  

(4) Data înregistrării este considerată a fi data 

la care administratorul SGR confirmă 

primirea notificării sau a ultimelor 

documente solicitate conform alin.(5) 

notificarea este primită de către 

administratorul SGR. 

Propunem această modificare pentru a asigura 

corelarea între prevederile alin.(4) și (5).  

În mod normal, finalizarea procesului de 

înregistrare trebuie confirmat de 

administratorul SGR, în urma primirii 

documentației complete.  

17.  Art. 5 alin. (6) Obligația prevăzută la alin. 

(1) trebuie îndeplinită în termen de 60 de zile 

de la data publicării pe pagina de internet a 

autorității publice centrale pentru protecția 

mediului a anunțului privind numirea 

administratorului SGR. 

 

 

Art. 5 alin. (6) se modifică după cum 

urmează:  

(6) Obligația prevăzută la alin. (1) trebuie 

îndeplinită în termen de 60 180 de zile de la 

data publicării pe pagina de internet a 

autorității publice centrale pentru protecția 

mediului a anunțului privind numirea 

administratorului SGR administratorului 

SGR a procedurii de înregistrare 

prevăzută la art. 8, dar nu mai târziu de 60 

de zile înainte de data la care SGR va 

deveni operațional.  

Vă rugăm să vedeți mai sus aspectele precizate 

privind modificările propuse pentru art. 3 alin. 

(5).  

  

18.  Art. 5 alin. (7) Comercianții care se 

înființează ulterior împlinirii termenului 

prevăzut la alin. (6), au obligația de a se 

Art. 5 alin. (7) se modifică după cum 

urmează: 

Este recomandabilă utilizarea termenului de 

„facere disponibilă pe piața națională” pentru 
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înregistra în SGR reglementat de prezenta 

hotărâre înainte de comercializarea cu 

amănuntul a produselor în ambalaje SGR. 

(7) Comercianții care se înființează ulterior 

împlinirii termenului prevăzut la alin. (6), au 

obligația de a se înregistra în SGR reglementat 

de prezenta hotărâre înainte de 

comercializarea cu amănuntul a face 

disponibile pe piața națională produselore în 

ambalaje SGR către utilizatorii finali. 

a menține coerența formulării în tot actul 

normativ. 

19.  Art. 6 alin. (1) Comercianții sunt obligați: 

a) să țină, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 82/1991 a contabilității, evidența 

numărului total al produselor în ambalaje 

SGR comercializate cu amănuntul, pe tip de 

material, sticlă, plastic sau metal și volume 

cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv și, dacă este 

cazul, pentru fiecare structură de vânzare pe 

care o operează, precum și evidența 

numărului total al produselor în ambalaje 

SGR care au fost returnate comerciantului de 

către consumatorii finali pe tip de material și 

volum, precum și evidența garanțiilor 

percepute și returnate; 

(...) 

b) să comunice administratorului SGR 

evidența actualizată prevăzută la lit. a) până 

la data de 10 a lunii imediat următoare pentru 

produsele în ambalaje SGR comercializate 

cu amănuntul în luna de referință; 

(...) 

Art. 6 alin. (1) lit.(b) se elimină, iar lit.(a), 

(d), (f), (g), (i), (j), (k), (l), (m), (n) se 

modifică după cum urmează:  

a) să țină, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 82/1991 a contabilității, evidența 

numărului total al produselor în ambalaje 

SGR comercializate cu amănuntul făcute 

disponibile pe piața națională către 

utilizatorii finali, pe tip de material, sticlă, 

plastic sau metal și volume cuprinse între 0,1 

l și 3 l inclusiv și, dacă este cazul, pentru 

fiecare structură de vânzare pe care o 

operează, precum și evidența numărului total 

al produselor în ambalaje SGR care au fost 

returnate comerciantului de către 

consumatorii utilizatorii finali pe tip de 

material și volum, precum și evidența 

garanțiilor percepute și returnate; 

(...) 

b) să comunice administratorului SGR 

evidența actualizată prevăzută la lit. a) până la 

data de 10 a lunii imediat următoare pentru 

Cu privire la lit.(a), (d), (f), (g), (j), (n), este 

recomandabilă folosirea sintagmei de 

„utilizator final” în loc de „consumator final” 

(a se vedea comentariile de la secțiunea de 

definiții din Anexa la proiectul de HG). 

Cu privire la lit.(a), (c), (k), este recomandabilă 

utilizarea termenului de „facere disponibilă pe 

piața națională” pentru a menține coerența 

formulării în tot actul normativ. 

Cu privire la lit.(b), nu este necesară 

transmiterea situației respective, având în 

vedere că administratorul SGR se va baza pe 

datele generate de propriul sistem, respectiv pe 

datele generate de RVS-uri și pe date generate 

în centrele de numărare pentru ambalajele SGR 

colectate manual.  

Cu privire la lit.(g), conținutul etichetei care se 

aplică pe produse este reglementat în mod 

expres de prevederile aplicabile în domeniul 

protecției consumatorilor, printre care HG nr. 

106 din 7 februarie 2002 privind etichetarea 

alimentelor, care stabilește un anumit conținut 
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c) să plătească valoarea garanției operatorilor 

economici de la care achiziționează produse 

ambalate în ambalaje SGR în vederea 

comercializării ulterioare a acestora cu 

amănuntul; 

(...) 

d) să perceapă de la consumatorii finali 

garanția aferentă produselor în ambalaje 

SGR; 

(...) 

f) să preia în cadrul punctelor de returnare 

toate ambalajele SGR returnate de 

consumatorii finali și să restituie acestora 

valoarea garanției la momentul returnării 

ambalajelor SGR, în condițiile prezentei 

hotărâri; 

(...) 

g) să indice distinct valoarea garanției pe 

eticheta de preț a produsului ambalat și pe 

documentele fiscale aferente produsului în 

ambalaj SGR; 

(...) 

i) să încheie contracte cu administratorul 

SGR în vederea îndeplinirii obligațiilor ce 

decurg din prezenta hotărâre; 

(...) 

produsele în ambalaje SGR comercializate cu 

amănuntul în luna de referință; 

(...) 

c) să plătească valoarea garanției operatorilor 

economici de la care achiziționează produse 

ambalate în ambalaje SGR în vederea 

comercializării ulterioare a acestora cu 

amănuntul cu scopul de a le face ulterior 

disponibile pe piața națională către 

utilizatori finali; 

(...) 

d) să perceapă de la consumatorii utilizatorii 

finali garanția aferentă produselor în ambalaje 

SGR; 

(...) 

f) să preia în cadrul punctelor de returnare 

toate ambalajele SGR returnate de 

consumatorii utilizatorii finali și să restituie 

acestora valoarea garanției la momentul 

returnării ambalajelor SGR, în condițiile 

prezentei hotărâri; 

(...) 

g) să indice distinct valoarea garanției pe 

eticheta de preț a produsului ambalat la raft 

și, după caz, pe documentele fiscale aferente 

produsului în ambalaj SGR transmise 

al etichetei. Din acest motiv considerăm că nu 

se poate menționa valoarea garanției pe eticheta 

produsului. În plus, aplicarea etichetei pe 

produsele care fac parte din SGR ar implica 

costuri excesive pentru producători, care s-ar 

putea afla în ipoteza în care nu ar putea 

comercializa anumite produse cu o anumită 

etichetă în eventualitatea modificării valorii 

garanției. 

Consumatorul este informat cu privire la 

garanție atât prin prezentarea acesteia la raft, cât 

și pe bonurile fiscale emise clienților. 

Cu privire la lit.(i), propunem stabilirea unui 

termen în care trebuie încheiat contractul, 

având în vedere că este necesar să fie definitivat 

cadrul contractual înainte de momentul în care 

SGR devine operațional.  

Termenul propus este corelat cu termenele 

prevăzute la art. 5 alin.(6) de mai sus.  

Cu privire la lit.(l) și (m), modificările sunt 

menite să asigure corelarea cu propunerile de la 

art. 11 și de la Definiții, având în vedere 

specificul modului în care va fi asigurată 

preluarea de la comercianți până la predarea 

către reciclatori.  
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j) să afișeze în cadrul punctelor de vânzare 

informații adresate consumatorilor finali 

asupra produselor ce fac parte din sistemul 

de garanție-returnare, a valorii garanției, 

asupra posibilității consumatorilor finali de a 

returna ambalajul SGR în vederea restituirii 

valorii garanției în cadrul oricărui punct de 

returnare de pe teritoriul României, adresa și 

programul de funcționare ale punctului de 

returnare operat de comerciant și modalitatea 

de preluare a ambalajelor, manual sau prin 

echipament automat de preluare, modalitatea 

de restituire a garanției, cu indicarea 

dreptului consumatorilor finali de a solicita 

restituirea valorii garanției în numerar și 

situațiile de refuz al restituirii garanției; 

(...) 

k) să nu comercializeze cu amănuntul 

produse ambalate în ambalaje SGR 

achiziționate direct de la producători 

neînregistrați în cadrul administratorului 

SGR sau indirect de la distribuitori ai acestor 

producători; 

l) să protejeze ambalajele SGR preluate în 

cadrul punctelor de returnare împotriva 

deteriorării, furtului și a altor situații 

similare, până la colectarea acestora de către 

administrator SGR; 

consumatorilor utilizatorii finali care 

achiziționează produsele respective; 

(...) 

i) să încheie contracte cu administratorul SGR 

în cel mult 30 zile de la data înregistrării 

conform art. Art. 5, în vederea îndeplinirii 

obligațiilor ce decurg din prezenta hotărâre; 

(...) 

j) să afișeze în cadrul punctelor de vânzare 

informații adresate consumatorilor 

utilizatorilor finali asupra produselor ce fac 

parte din sistemul de garanție-returnare, a 

valorii garanției, asupra posibilității 

consumatorilor utilizatorilor finali de a 

returna ambalajul SGR în vederea restituirii 

valorii garanției în cadrul oricărui punct de 

returnare de pe teritoriul României, adresa și 

programul de funcționare ale punctului de 

returnare operat de comerciant și modalitatea 

de preluare a ambalajelor, manual sau prin 

echipament automat de preluare, modalitatea 

de restituire a garanției, cu indicarea dreptului 

consumatorilor utilizatorilor finali de a 

solicita restituirea valorii garanției în numerar 

și situațiile de refuz al restituirii garanției; 

(...) 

k) să nu comercializeze cu amănuntul facă 

disponibile pe piața națională către 
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m) să permită administratorului SGR 

colectarea ambalajelor SGR de la punctele de 

returnare;  

n) să permită efectuarea controalelor de către 

autoritățile competente și să furnizeze 

acestora documente, informații corecte și 

complete referitoare la modul de îndeplinire 

a obligațiilor de către comerciant precum și 

documentele justificative primite din partea 

consumatorilor finali, administratorului 

SGR, și celorlalți operatori economici din 

cadrul SGR cu care comerciantul a încheiat 

contracte. 

(...) 

utilizatorii finali produse ambalate în 

ambalaje SGR achiziționate direct de la 

producători neînregistrați în cadrul 

administratorului SGR sau indirect de la 

distribuitori ai acestor producători; 

l) să protejeze ambalajele SGR preluate în 

cadrul punctelor de returnare împotriva 

deteriorării, furtului și a altor situații similare, 

până la colectarea predarea acestora de către 

administrator SGR; 

m) să permită administratorului SGR 

colectarea preluarea ambalajelor SGR de la 

punctele de returnare sau centre logistice;  

n) să permită efectuarea controalelor de către 

autoritățile competente și să furnizeze 

acestora documente, informații corecte și 

complete referitoare la modul de îndeplinire a 

obligațiilor de către comerciant precum și 

documentele justificative primite din partea 

consumatorilor utilizatorilor finali, 

administratorului SGR, și celorlalți operatori 

economici din cadrul SGR cu care 

comerciantul a încheiat contracte. (...) 

20.  Art. 6 alin. (2) Prin excepție de la 

prevederile alin. (1) lit. j), comercianții care 

nu au obligația să organizeze puncte de 

returnare conform prezentei hotărâri vor 

afișa în cadrul punctelor de vânzare 

Art. 6 alin. (2) se modifică după cum 

urmează:  

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. 

j), comercianții care nu au obligația să 

Propunem completarea astfel încât să se asigure 

o informare corectă a utilizatorilor finali 

privind modul de funcționare a SGR chiar și în 

ipoteza în care comercianții de la care 
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informațiile privind exceptarea acestor 

comercianți de a se constitui puncte de 

returnare, cu indicarea temeiului legal. 

organizeze puncte de returnare conform 

prezentei hotărâri vor afișa în cadrul punctelor 

de vânzare informațiile privind produsele ce 

fac parte din sistemul de garanție-

returnare, valoarea garanției, posibilitatea 

utilizatorilor finali de a returna ambalajul 

SGR în vederea restituirii valorii garanției 

în cadrul oricărui punct de returnare de pe 

teritoriul României, situațiile de refuz al 

restituirii garanției și exceptarea acestor 

comercianți de a se constitui puncte de 

returnare, cu indicarea temeiului legal. 

achiziționează produsele în ambalaje SGR nu 

sunt obligati să organizeze puncte de returnare.  

21.  Art. 7  

(1) SGR intră în vigoare începând cu data de 

1 aprilie 2022 și este deschis și obligatoriu 

tuturor producătorilor, în condițiile prezentei 

hotărâri, aplicându-se atât produselor 

fabricate pe teritoriul național cât și 

produselor importate în condiții 

nediscriminatorii. 

(2) Începând cu data de 1 aprilie 2022, este 

interzisă introducerea pe piața națională a 

produselor ambalate în ambalajele 

menționate la art. 1 alin. (1) dacă 

producătorii acestora nu sunt înregistrați în 

SGR. 

(3) Începând cu data de 1 aprilie 2022, este 

interzisă introducerea pe piața națională a 

produselor ambalate în ambalajele 

Art. 7 alin. (1)-(3) se modifică după cum 

urmează: 

(1) SGR intră în vigoare începând cu data de 

1 aprilie 2022 2023 și este deschis și 

obligatoriu tuturor producătorilor, în 

condițiile prezentei hotărâri, aplicându-se atât 

produselor fabricate pe teritoriul național cât 

și produselor importate în condiții 

nediscriminatorii.  

(2) Începând cu data de 1 aprilie 2022 2023, 

este interzisă introducerea pe piața națională a 

produselor ambalate în ambalajele menționate 

la art. 1 alin. (1) dacă producătorii acestora nu 

sunt înregistrați în SGR. 

(3) Începând cu data de 1 aprilie 2022 2023, 

este interzisă introducerea pe piața națională a 

produselor ambalate în ambalajele menționate 

Vă rugăm să vedeți argumentele de mai sus 

privind data propusă pentru ca SGR să devină 

operațional.   



31 
 

Nr. 

crt. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE PROPUNERE DE MODIFICARE ARGUMENTE 

menționate la art. 1 alin. (1) dacă acestea nu 

sunt inscripționate, în condițiile art. 19 din 

prezenta hotărâre.  

la art. 1 alin. (1) dacă acestea nu sunt 

inscripționate, în condițiile art. 19 din 

prezenta hotărâre. 

22.  Se va introduce un nou aliniat Se introduce un nou aliniat art. 7 alin.(4): 

(4) Prin excepție de la alin.(3), pot fi 

introduse pe piața națională produsele 

ambalate în ambalajele menționate la art. 1 

alin. (1) fără a fi inscripționate conform art. 

19 din prezenta hotărâre dacă aceste 

produse se aflau în stocul producătorilor la 

data de 31 martie 2023.  

Propunem modificarea pentru a asigura o 

perioadă de tranziție de 3 luni pentru 

introducerea pe piață a stocurilor existente ale 

producătorilor de produse ambalate în 

ambalajele menționate la art. 1 alin. (1), chiar 

dacă acestea nu sunt inscripționate cu marcajul 

SGR având în vedere că:  

• producătorii nu pot pune pe piață 

produse în ambalaje SGR purtând 

marca SGR înainte de data la care SGR 

devine operațional;  

• este logistic imposibil ca în stocurile 

producătorilor să nu mai existe nici un 

produs fără marcajul SGR la data la care 

SGR devine operațional. 

Astfel, propunem să se prevadă o perioadă de 

tranziție pentru introducerea pe piață a acestor 

produse de către producători înainte de data la 

care SGR devine operațional, dublată de 

clarificarea că aceste produse, introduse pe 

piață în termenul de tranziție, pot fi facute 

disponibile de distribuitori și comercianți până 

la epuizarea stocurilor lor (a se vedea art. 23 

alin.(4) din proiectul de HG).  
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23.  Art. 7 alin. (4) SGR este deschis participării 

operatorilor economici din sectoarele vizate 

și autorităților publice competente, aceștia 

având obligația de a colabora conform 

atribuțiilor şi obligațiilor ce le revin în baza 

acestei hotărîri, în vederea asigurării 

implementării şi funcționării eficiente a 

sistemului. 

Art. 7 alin. (4) se modifică după cum 

urmează:  

(45) SGR este deschis participării obligatoriu 

pentru toți operatorii operatorilor economici 

din sectoarele vizate și autorităților publice 

competente, aceștia având obligația de a 

colabora conform atribuțiilor şi obligațiilor ce 

le revin în baza acestei hotărâri, în vederea 

asigurării implementării şi funcționării 

eficiente a sistemului. 

Propunem modificările pentru a evita orice 

ambiguitate privind obligativitatea stabilită prin 

HG. 

24.  Art. 8 Procedura de înregistrare în SGR se 

stabilește și se derulează de către 

administratorul SGR cu cel puțin 6 luni 

înainte de data de 1 aprilie 2022 pentru ca 

SGR să fie operațional în conformitate cu 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 8 se modifică după cum urmează:  

Procedura de înregistrare în SGR se stabilește 

și se derulează de către administratorul 

SGR și se publică pe pagina de internet 

proprie în 60 de zile a anunțului privind 

numirea sa de către autorității publice 

centrale pentru protecția mediului 

administratorului SGR cu cel puțin 6 luni 

înainte de data de 1 aprilie 2022 pentru ca 

SGR să fie operațional în conformitate cu 

prevederile prezentei hotărâri. 

Propunem această modificare pentru corelarea 

cu prevederile de la art. 3 și 5 privind 

înregistrarea producătorilor și, respectiv, a 

comercianților.  

25.  Art. 9 Administratorul SGR este selectat de 

către autoritatea publică centrală pentru 

protecția mediului în baza unei proceduri de 

evaluare, stabilită prin ordin de ministru. 

Art. 9 se modifică după cum urmează:  

Administratorul SGR este selectat de către 

autoritatea publică centrală pentru protecția 

mediului în baza unei proceduri de evaluare 

competitive și transparente, stabilită prin 

ordin de ministru. 

Propunem această modificare pentru a 

evidenția modul în care trebuie organizată 

procedura cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 
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26.  Art. 10 alin. (1) Garanția reprezintă suma 

plătită de către consumatorul final la 

momentul achiziționării unui produs în 

ambalaj SGR, separată de prețul produsului, 

nepurtătoare de TVA, gestionată în cadrul 

sistemului de garanție-returnare prin 

intermediul administratorului SGR și care 

este restituită integral consumatorului final la 

momentul returnării ambalajului SGR în 

cadrul unui punct de returnare. 

Art. 10 alin. (1) se modifică după cum 

urmează:  

Garanția reprezintă suma plătită de către 

consumatorul utilizatorul final la momentul 

achiziționării unui produs în ambalaj SGR, 

separată de prețul produsului, nepurtătoare de 

TVA indiferent dacă este restituită sau nu, 

gestionată în cadrul sistemului de garanție-

returnare prin intermediul administratorului 

SGR și care este restituită integral 

consumatorului utilizatorului final la 

momentul returnării ambalajului SGR în 

cadrul unui punct de returnare. 

Propunem completările pentru claritatea 

prevederilor privind regimul garanției din punct 

de vedere fiscal.  

27.  Art. 10 alin. (2) Garanția se aplică pentru 

fiecare unitate de produs în ambalaj SGR și 

este evidențiată distinct în documentele 

fiscale la comercializarea produselor către 

distribuitori, comercianți sau direct către 

consumatorii finali, astfel încât să permită 

urmărirea circuitului garanției în cadrul 

sistemului de garanție-returnare. 

Art. 10 alin. (2) se modifică după cum 

urmează:  

(2) Garanția se aplică pentru fiecare unitate de 

produs în ambalaj SGR și este evidențiată 

distinct în documentele fiscale la 

comercializarea facerea produselor 

disponibile pe piața națională către 

distribuitori, comercianți sau direct către 

consumatorii utilizatorii finali, astfel încât să 

permită urmărirea circuitului garanției în 

cadrul sistemului de garanție-returnare. 

Este recomandabilă folosirea sintagmei de 

„utilizator final” în loc de „consumator final” 

(a se vedea comentariile de la secțiunea de 

definiții din Anexa la proiectul de HG). 

Este recomandabilă utilizarea termenului de 

„facere disponibilă pe piața națională” pentru 

a menține coerența formulării în tot actul 

normativ. 

28.  Art. 10 alin. (4) 

(4) Comercianții sunt obligați să perceapă 

garanția de la consumatorii finali. 

Art. 10 alin. (4) se modifică după cum 

urmează:  

(4) Comercianții sunt obligați să perceapă 

garanția de la consumatorii utilizatorii finali. 

Este recomandabilă folosirea sintagmei de 

„utilizator final” în loc de „consumator final” 

(a se vedea comentariile de la secțiunea de 

definiții din Anexa la proiectul de HG). 
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29.  Art. 10 alin. (5) și (6) 

(5) Începând cu data de 1 aprilie 2022 și până 

cel puțin la data de 31 martie 2023 valoarea 

garanției este în cuantum de 0,5 lei pentru 

toate tipurile de ambalaj SGR. 

(6) Începând cu data 1 aprilie 2023, 

administratorul SGR are dreptul de a solicita 

autorității publice centrale pentru protecția 

mediului, modificarea valorii garanției. 

Art. 10 alin. (5) și (6) se modifică, iar un nou 

alin. (7) se introduce, după cum urmează:  

(5) Începând cu data de 1 aprilie 2022 2023 și 

până cel puțin la data de 31 martie 2023 2024 

valoarea garanției este în cuantum de 0,5 lei 

pentru toate tipurile de ambalaj SGR. 

(6) Începând cu data 1 aprilie 2023După 

desemnarea sa, administratorul SGR are 

dreptul de a solicita autorității publice centrale 

pentru protecția mediului, modificarea valorii 

garanției, inclusiv diferențiat pe tip de 

ambalaj. 

(7) Autoritatea publică centrală pentru 

protecția mediului va iniția actualizarea 

valorii garanției bănești prevăzute la alin. 

(5), la valoarea propusă de administratorul 

SGR conform alin.(6). 

Vă rugăm să vedeți mai sus aspectele precizate 

privind perioada necesară pentru pregătirea 

SGR.  

Propunem să se păstreze flexibilitatea privind 

momentul din care se poate propune 

modificarea valorii garanției, pentru a se putea 

reacționa la eventuale modificări pe plan 

economic, inflație, analize realizate în perioada 

premergătoare datei de la care SGR devine 

operațional care pot fundamenta necesitatea 

modificării valorii, etc.  

30.  Art. 11 alin. (1) În cadrul punctelor de 

returnare, comercianții vor prelua și stoca 

temporar ambalajele SGR, separat de alte 

ambalaje care nu fac parte din SGR, în 

vederea colectării acestora prin grija 

administratorului SGR și transportării către 

centrul de numărare,  sau reciclator, după 

caz. 

Art. 11 alin. (1) se modifică după cum 

urmează:  

În cadrul punctelor de returnare comercianții 

vor prelua și stoca temporar ambalajele SGR, 

separat de alte ambalaje care nu fac parte din 

SGR, în vederea colectării acestora prin grija 

administratorului SGR și transportării către 

centrul de numărare, sau reciclator, după caz. 

Propunem modificarea pentru corelarea cu 

restul prevederilor din proiectul de HG privind 

ambalajele SR returnate (a se vedea propunerile 

de la secțiunea Definiții de mai jos), corelat cu 

propunerea de completare cu un nou alin.(3) – 

a se vedea mai jos.  

31.  Art. 11 alin. (2) În cadrul punctelor de 

returnare, comercianții sunt obligați să 

accepte toate ambalajele SGR returnate de 

Art. 11 alin. (2) se modifică după cum 

urmează:  

Este recomandabilă folosirea sintagmei de 

„utilizator final” în loc de „consumator final” 
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consumatorii finali, indiferent de cantitatea 

returnată și fără a fi necesară dovada 

achiziționării produsului în ambalaj SGR, pe 

baza bonului fiscal, în condiţiile prezentei 

hotărâri. 

(2) În cadrul punctelor de returnare, 

comercianții sunt obligați să accepte toate 

ambalajele SGR returnate de consumatorii 

utilizatorii finali, indiferent de cantitatea 

returnată și fără a fi necesară dovada 

achiziționării produsului în ambalaj SGR, pe 

baza bonului fiscal, în condiţiile prezentei 

hotărâri. 

(a se vedea comentariile de la secțiunea de 

definiții din Anexa la proiectul de HG). 

32.  Art. 11 alin. (3) – aliniat nou Se va introduce un nou aliniat Art. 11 

alin.(3):  

(3) Comercianții vor stoca temporar 

ambalajele SGR preluate, separat de alte 

ambalaje care nu fac parte din SGR, la 

punctele de returnare sau, după caz, la 

centrele lor logistice, în vederea preluării 

acestora prin grija administratorului SGR 

și transportării către centrul de numărare, 

către puncte de lucru logistice ale 

administratorului SGR sau către 

reciclator, după caz.  

Propunem completarea pentru corelarea cu 

restul prevederilor din proiectul de HG privind 

ambalajele SR returnate (a se vedea propunerile 

de la secțiunea Definiții de mai jos).  

Propunerea este menită să reflecte modul în 

care va funcționa gestionarea efectivă a 

ambalajelor SGR ulterior preluării la punctele 

de returnare, în funcție de modul de gestionare 

a acestei returnări:  

i. ambalajele SGR preluate manual vor 

ajunge la centrul de numărare pentru 

validarea acestora, ulterior 

administratorul SGR trimițând 

cantitățile respective către reciclatori 

conform art. 18 alin.(5) lit.(d) din 

proiectul de HG;  

ii. Ambalajele SGR preluate prin RVS-uri 

pot fi stocate fie la punctul de returnare, 

fie la centre logistice ale comercianților, 
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de unde vor fi preluate din grija 

administratorului SGR.  

Validarea acestor cantități se face prin 

intermediul RVS-urilor.  

Cantitățile sunt preluate din grija 

administratorului SGR și duse fie direct 

la reciclatori, fie la puncte de lucru 

logistice ale acestuia, de unde se 

organizează transportul cantităților 

respective către reciclatori conform art. 

18 alin.(5) lit.(d) din proiectul de HG. 

33.  Art. 12 Rambursarea garanției către 

consumatorul final 

(1) Consumatorul final poate restitui 

ambalajul SGR în cadrul oricărui punct de 

returnare organizat de către comercianți pe 

teritoriul României, indiferent de locul din 

care a fost achiziționat produsul ambalat și 

fără a putea fi condiționat de prezentarea 

bonului fiscal în vederea recuperării 

garanției, în condițiile prezentei hotărâri. 

 

Art. 12 alin. (1) se modifică după cum 

urmează:  

Art. 12 Rambursarea garanției către 

consumatorul utilizatorul final 

(1) Consumatorul Utilizatorul final poate 

restitui ambalajul SGR în cadrul oricărui 

punct de returnare organizat de către 

comercianți pe teritoriul României, indiferent 

de locul din care a fost achiziționat produsul 

ambalat și fără a putea fi condiționat de 

prezentarea bonului fiscal în vederea 

recuperării garanției, în condițiile prezentei 

hotărâri. 

Este recomandabilă folosirea sintagmei de 

„utilizator final” în loc de „consumator final” 

(a se vedea comentariile de la secțiunea de 

definiții din Anexa la proiectul de HG). 

34.  Art. 12 alin. (2) și (3) 

(2) În cazul în care la punctul de returnare: 

Art. 12 alin. (2) și (3) se modifică după cum 

urmează:  

Este recomandabilă folosirea sintagmei de 

„utilizator final” în loc de „consumator final” 
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a) ambalajele SGR sunt preluate manual, 

valoarea garanției este returnată 

consumatorului final în numerar; 

b) ambalajele SGR sunt preluate prin 

echipament automat de preluare, valoarea 

garanției este returnată consumatorului final 

sub formă de voucher, pe care consumatorul 

final, în cadrul aceluiași comerciant care 

operează echipamentul automat de preluare, 

îl poate preschimba în numerar sau îl poate 

utiliza la efectuarea cumpărăturilor.  

(3) În cazul în care consumatorul final 

solicită restituirea garanției în numerar, 

comerciantul este obligat să restituie garanția 

în această formă.  

(2) În cazul în care la punctul de returnare: 

a) ambalajele SGR sunt preluate manual, 

valoarea garanției este returnată 

consumatorului utilizatorului final în 

numerar; 

b) ambalajele SGR sunt preluate prin 

echipament automat de preluare, valoarea 

garanției este returnată consumatorului 

utilizatorului final sub formă de voucher, pe 

care consumatorul utilizatorul final, în cadrul 

aceluiași comerciant care operează 

echipamentul automat de preluare, îl poate 

preschimba în numerar sau îl poate utiliza la 

efectuarea cumpărăturilor.  

(3) În cazul în care consumatorul utilizatorul 

final solicită restituirea garanției în numerar, 

comerciantul este obligat să restituie garanția 

în această formă. 

(a se vedea comentariile de la secțiunea de 

definiții din Anexa la proiectul de HG). 

35.  Art. 12 alin. (4) Garanția nu va fi restituită 

către consumatorul final dacă ambalajul 

returnat: 

(...) 

b) nu este returnat în întregime, ori este 

degradat sau deformat astfel încât nu se poate 

stabili apartenența la SGR; 

(...) 

Art. 12 alin. (4) lit. (b) se modifică după 

cum urmează:  

(4) Garanția nu va fi restituită către 

consumatorul utilizatorul final dacă 

ambalajul returnat: 

 (...) 

Propunem modificarea pentru a asigura mai 

multă claritate privind modul în care trebuie 

returnat ambalajul SGR pentru a se putea 

restitui garanția.  

Este recomandabilă folosirea sintagmei de 

„utilizator final” în loc de „consumator final” 

(a se vedea comentariile de la secțiunea de 

definiții din Anexa la proiectul de HG). 
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b) nu este returnat în întregime întreg, ori este 

degradat sau deformat astfel încât nu se poate 

stabili apartenența la SGR; 

(...) 

36.  Art. 12 alin.(5) – aliniat nou La art. 12 se introduce un alin.(5) după 

alin.(4):  

(5) Garanțiile plătite de producătorii de la 

art. 1 alin.(1) către administratorul SGR, 

care nu sunt returnate, devin venit al 

administratorului SGR, urmând să fie 

utilizat pentru finanțarea activităților 

SGR. 

Propunem completarea pentru a clarifica 

regimul garanțiilor nerestituite.  

37.  Art. 13 alin. (2) Cuantumul și frecvența 

plății tarifului de administrare vor fi stabilite 

de către administratorul SGR. 

Art. 13 alin. (2) se modifică după cum 

urmează:  

(2) Cuantumul și frecvența plății tarifului de 

administrare vor fi stabilite de către 

administratorul SGR conform metodologiei 

de calcul aprobate de autoritatea publică 

centrală pentru protecția mediului. 

Funcționarea sistemului va fi asigurată printr-

un administrator unic ale cărui activitate și 

strategie de tarifare vor impacta în mod direct 

activitatea întreprinderilor partenere și a 

consumatorilor. Având în vedere:  

i. caracterul exclusiv al administrării SGR 

și stabilirea cadrului care să oblige 

reinvestirea veniturilor obținute de 

administratorul SGR,  

ii. obligația producătorilor și a altor 

operatori economici de a contracta cu 

acesta,  

iii. lipsa unui mediu concurențial de natură 

să permită o negociere de pe poziții 

egale în condiții de piață,  
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iv. necesitatea unui echilibru între sursele 

de venit și cheltuieli,  

este necesară intervenția autorității publice 

pentru verificarea și aprobarea metodologiei de 

calcul al tarifelor.  

Această aprobare asigură un control 

administrativ minim asupra modalității de 

formare a tarifelor, suficient însă pentru a 

proteja atât operatorii economici, cât și 

administratorul SGR față de o posibilă 

distorsionare a pieței sau a bunei funcționări a 

sistemului. 

38.  Art. 14 alin.(2) Cuantumul și frecvența plății 

tarifului de gestionare vor fi stabilite de către 

administratorul SGR. 

Art. 14 alin.(2) se modifică după cum 

urmează:  

Cuantumul și frecvența plății tarifului de 

gestionare vor fi stabilite de către 

administratorul SGR conform metodologiei 

de calcul aprobate de autoritatea publică 

centrală pentru protecția mediului. 

Vă rugăm să vedeți argumentele prezentate 

imediat mai sus.  

39.  Art. 15 

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. 

(2), SGR nu se aplică produselor exportate, 

comercializate în magazine tip duty-free și 

celor care se comercializează în mijloacele 

de transport internațional. 

(2) Prin excepție de la prevederile art. 12 

alin. (1), comercianții având structuri de 

Art. 15 se modifică după cum urmează:  

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. 

(2), SGR nu se aplică produselor exportate 

făcute disponibile în afara teritoriului 

României, comercializate în magazine tip 

duty-free și celor care se comercializează în 

mijloacele de transport internațional. 

Propunem completarea art. 15 pentru a reflecta 

regulile aplicabile în mod excepțional.  

Fără aceste modificări, poate fi compromisă 

posibilitatea atingerii obiectivelor minime de 

colectate ce vor fi stabilite în final prin HG.  

Este recomandabilă folosirea sintagmei de 

„utilizator final” în loc de „consumator final” 
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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. 

(3) Prin excepție de la prevederile art. 6 alin. 

(1) lit. e), comercianții care fac disponibile 

pe piața națională produse ambalate în 

ambalaje SGR exclusiv prin intermediul 

unor platforme on-line, nu au obligația de a 

organiza puncte de returnare. 

(4) Prin excepție de la prevederile art. 6 alin. 

(1) lit. e), comercianții HoReCa nu au 

obligația de a organiza puncte de returnare. 

(5) Comercianții HoReCa vor percepe 

garanția de la consumatorii finali doar pentru 

produsele în ambalaje SGR consumate în 

afara structurii de vânzare, nu și pentru 

produsele în ambalaje SGR consumate la 

locul structurii de vânzare. 

(6) Ambalajele SGR ale produselor 

consumate la locul structurii de vânzare a 

comercianților HoReCa vor fi colectate și 

gestionate de către administratorul SGR în 

cadrul sistemului de garanție-returnare în 

aceeași manieră cu cele colectate din cadrul 

punctelor de returnare. 

(2) Prin excepție de la prevederile art. 12 alin. 

(1), comercianții având structuri de vânzare cu 

o suprafață mai mică de 50 mp preiau 

ambalajele SGR și restituie consumatorului 

utilizatorului final garanția aferentă în limita 

unei cantități rezonabile de ambalaje SGR, în 

raport de media zilnică a produselor supuse 

SGR comercializate făcute disponibile pe 

piața națională către utilizatorii finali. 

(3) Prin excepție de la prevederile art. 6 alin. 

(1) lit. e), comercianții care fac disponibile pe 

piața națională produse ambalate în ambalaje 

SGR exclusiv prin intermediul unor platforme 

on-line, nu au obligația de a organiza puncte 

de returnare organizate individual, în comun 

de mai mulți asemenea comercianți sau 

împreună cu alți comercianți având 

obligația de organizare a punctelor de 

returnare, respectând procedura de 

înregistrare la administratorul SGR. 

(4) Prin excepție de la prevederile art. 6 alin. 

(1) lit. e), comercianții HoReCa nu au 

obligația de a organiza puncte de returnare 

colecta doar ambalajele SGR aferente 

produselor făcute disponibile către 

utilizatorii finali pentru consum în locația 

proprie. 

(5) Comercianții HoReCa nu vor percepe 

garanția de la consumatorii finali utilizatorii 

(a se vedea comentariile de la secțiunea de 

definiții din Anexa la proiectul de HG). 

Este recomandabilă utilizarea termenului de 

„facere disponibilă pe piața națională” pentru 

a menține coerența formulării în tot actul 

normativ. 

Modificările sunt menite să asigure și corelarea 

cu modificările reflectate cu privire la 

obligațiile administratorului SGR privind 

preluarea ambalajelor SGR, modul de 

funcționare a punctelor de returnare și a 

definițiilor din Anexa la proiectul de HG.  
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finali, respectiv nu vor restitui utilizatorilor 

finali garanția doar pentru produsele în 

ambalaje SGR consumate în afara structurii de 

vânzare, nu și pentru produsele în ambalaje 

SGR consumate la locul structurii de vânzare 

făcute disponibile pentru, și consumate, în 

locațiile proprii. 

(6) Ambalajele SGR ale produselor 

consumate la locul structurii de vânzare 

făcute disponibile pentru consum în 

locațiile proprii ale comercianților HoReCa 

vor fi colectate preluate de comercianții 

HoReCa și gestionate de predate către 

administratorul SGR în cadrul sistemului de 

garanție-returnare în aceeași manieră cu cele 

colectate preluate din cadrul punctelor de 

returnare, fără obligația administratorului 

SGR de a plăti tarif de gestionare. 

Se introduc la art. 15 trei noi alin. (7), (8) și 

(9): 

(7) Prin excepție de la prevederile art. 6 

alin. (1) lit. e), comercianții din domeniul 

fast-food care își desfășoară activitatea în 

locații comune de tipul centrelor 

comerciale pot organiza și opera puncte 

comune de returnare în proximitatea lor, în 

locul punctelor de returnare individuale, 

respectând procedura de înregistrare la 

administratorul SGR. 
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(8) Prin excepție de la prevederile art. 6 

alin. (1) lit. e), comercianții care fac 

disponibile produse ambalate în ambalaje 

SGR către utilizatori finali prin 

intermediul automatelor nu au obligația de 

a organiza puncte de returnare. 

(9) Prin excepție de la prevederile art. 6 

alin. (1) lit. e), comercianții care 

comercializează produse ambalate în 

ambalaje SGR în piețe sau chioșcuri pot 

organiza și opera puncte comune de 

returnare în proximitatea lor, în locul 

punctelor de returnare individuale, 

respectând procedura de înregistrare la 

administratorul SGR. 

40.  Art. 16 alin. (1) – (6) Administratorul SGR 

este persoana juridică română fără scop 

lucrativ, unică la nivel national, constituită 

sub forma unei asociații în sensul Ordonanței 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații 

și fundații. 

(2) Administratorul SGR se constituie prin 

asocierea a cel puțin 3 producători sau 

asociații de producători care introduc pe 

piața națională produse ambalate în ambalaje 

SGR și care dețin împreună o cotă de piață 

de cel puțin 30%, raportat la numărul de 

unități de ambalaje SGR introduse pe piață în 

Art. 16 (1) – (7) se înlocuiesc după cum 

urmează:  

(1) Administratorul SGR va asigura 

implementarea și administrarea sistemului 

SGR în mod exclusiv la nivel național. 

(2) Poate fi desemnată ca administrator 

SGR o persoană juridică dacă îndeplinește 

următoarele condiții cumulative: 

a) este organizată sub formă de societate pe 

acțiuni înființată conform prevederilor 

Legii societăților nr. 31/1990, cu 

modificările si completările ulterioare; 

Considerăm oportun ca Administratorul SGR 

să fie organizat ca o societate pe acțiuni, având 

în vedere cel puțin următoarele motive:  

i. Această formă de organizare este 

compatibilă cu modul de desfășurare a 

activității administratorului SGR, 

inclusiv din punct de vedere fiscal. 

ii. Pentru clarificare, entitatea care 

administrează SGR este o persoană 

juridică care va desfășura activități 

exclusiv economice, având astfel scop 

lucrativ.  
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ultimul an fiscal încheiat anterior constituirii 

asociației. 

(3) Scopul înființării administratorului SGR 

este de a implementa, gestiona, opera și de a 

asigura finanțarea sistemului de garanție-

returnare. 

(4) Suplimentar membrilor fondatori 

prevăzuți la alin. (2), pot avea calitatea de 

membri fondatori în cadrul asociației care 

exercită rolul de administrator SGR și 

comercianți sau asociații ale comercianților 

implicați în cadrul sistemului de garanție-

returnare. 

(5) Ulterior constituirii persoanei juridice 

prevăzute la alin. (1) și desemnării calității de 

administrator SGR, orice modificare în 

structura persoanei juridice este permisă 

numai cu asigurarea respectării în continuare 

a criteriilor avute în vedere la desemnarea 

calității de administrator SGR. 

(6) Veniturile înregistrate cu orice titlu de 

către administrator SGR se folosesc în mod 

exclusiv pentru susținerea funcționării și 

creșterea eficienței sistemului de garanție-

returnare, garanțiile nerevendicate fiind 

incluse în veniturile înregistrate de către 

administrator. 

b) obiectul principal de activitate îl 

reprezintă desfășurarea activităților 

specifice pentru administrarea SGR 

conform prezentei hotărâri;  

c) are ca acționari doar asociații înființate 

în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26 

din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații 

și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare, exclusiv de către producători 

care introduc pe piața națională produse 

ambalate în ambalaje SGR, cu unicul scop 

de a participa la constituirea și 

administrarea SGR și care dețin împreună 

o cotă de piață de cel puțin 30%, raportat 

la numărul de unități de ambalaje SGR 

introduse pe piață în ultimul an fiscal 

încheiat anterior constituirii societății pe 

acțiuni; 

d) suplimentar acționarilor prevăzuți la lit. 

c), pot avea calitatea de acționari si asociații 

înființate exclusiv de către comercianți 

implicați în cadrul SGR. 

(4) Veniturile înregistrate cu orice titlu de 

către administratorul SGR se folosesc în 

mod exclusiv pentru susținerea funcționării 

și creșterea eficienței sistemului de 

garanție-returnare.  

(5) Administratorul SGR va reinvesti 

profitul obținut din desfășurarea 

Aceste activități sunt multiple ca 

tipologie, de ex., prestarea serviciilor de 

către producărori, contractarea 

serviciilor de recuperare prestate de 

comercianți, organizarea logisticii 

pentru preluarea ambalajelor SGR și 

transportul până la reciclatori, etc.   

Veniturile obținute din aceste activități 

sunt necesare și vor fi folosite pentru 

finanțarea activității sale conform HG. 

Asigurarea controlului privind modul în 

care este reinvestit profitul se poate 

realiza în modalitatea detaliată mai jos. 

iii. organizarea sub forma de societate 

comercială este cea mai adecvată formă 

având în vedere că implementarea 

sistemului SGR implică angajarea într-

o multitudine de operațiuni comerciale, 

cum ar fi înființarea unui centru de 

colectare/numărare, încheierea 

contractelor cu 

producători/comercianți/ reciclatori. 

iv. Din punct de vedere al organizării și 

administrării, o societate comercială 

beneficiază de organe statutare 

reglementate cu atribuții specifice de 

management/administrare, respectiv 

supraveghere. Acestea asigură implicit 

un anumit grad de delimitare a 
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(7) Administratorul este proprietarul 

deșeurilor de ambalaje SGR returnate în 

cadrul punctelor de returnare organizate 

conform prezentei hotărâri. 

activităților sale, respectiv nu va declara și 

nu va distribui dividende pe durata 

deținerii calității de administrator SGR. 

(6) Ulterior constituirii persoanei juridice 

prevăzute la alin. (1) și desemnării în 

calitate de administrator SGR, orice 

modificare în structura acționariatului 

administratorului SGR este permisă numai 

cu asigurarea respectării în continuare a 

criteriilor avute în vedere la desemnarea 

calității de administrator SGR.  

(7) Ulterior constituirii persoanei juridice 

prevăzute la alin. (1) și desemnării în 

calitate de administrator SGR, nu este 

permisă nicio modificare a limitării privind 

acordarea de dividende pe durata deținerii 

calității de administrator SGR.  

(8) Administratorul este proprietarul 

deșeurilor de ambalajelor SGR returnate în 

cadrul punctelor de returnare organizate 

conform prezentei hotărâri. 

 

managementului și a administrării 

sistemului față de acționari (respectiv, 

asociațiile producătorilor și, după caz, 

ale comercianților). 

v. În cadrul unei asociații, organul de 

conducere este reprezentat de adunarea 

asociaților, și nu de conducerea 

executivă, cum este cazul într-o 

societate pe acțiuni. Astfel, considerăm 

că se poate asigura o autonomie 

funcțională mai adecvată în cadrul unei 

societăți pe acțiuni unde acționarii nu au 

o implicare efectivă în conducerea 

operațională a societății.  

vi. Având în vedere structura organelor 

statutare, în cadrul unei societăți pe 

acțiuni se poate asigura un control mai 

ridicat asupra accesului la informații 

comerciale sensibile ale concurentilor, 

evitându-se riscul ca producătorii să 

aibă acces la informații despre 

concurenții lor. Acest aspect este critic 

din punct de vedere concurențial în 

condițiile în care administratorul SGR 

va deține informații privind activitatea 

producătorilor de produse SGR din 

toată țara, sistemul fiind unic la nivel 

național.  
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vii. Implementarea sistemului SGR implică 

accesarea unor resurse financiare 

semnificative și înființarea 

administratorului sistemului SGR sub 

forma unei asocieri fără scop 

patrimonial va îngreuna accesarea 

fondurilor necesare. 

viii. Organizarea ca societate pe acțiuni este 

similară cu forma utilizată în toate 

celorlalte state membre UE unde este 

deja implementat sistemul și acesta este 

gestionat de producători și, după caz, 

comercianți sau distribuitori – a se 

vedea materialul atașat în care sunt 

incluse detalii privind acest aspect. 

Din perspectiva respectării principiului de 

reinvestire a profitului în cazul unei societăți pe 

acțiuni, următoarele prevederi pot asigura 

atingerea acestui deziderat dacă administratorul 

SGR va fi organizat ca societate pe acțiuni: 

i. condiționarea expresă ca în actul 

constitutiv să se prevadă că entitatea nu 

va distribui dividende pe durata 

deținerii calității de administrator SGR 

– acest aspect poate fi trecut expres ca 

criteriu de desemnare a 

administratorului SGR, urmând să fie 

verificat atât în procedura de selecție, 

cât și cu ocazia verificărilor periodice 
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prevăzute de HG după desemnarea 

societății ca administrator SGR; acest 

aspect urmează să se clarifice și în 

Legea nr. 249/2015 ce urmează să fie 

modificată, conform Notei de 

fundamentare, pentru implementarea 

SGR.  

ii. existența cerinței legale exprese ca 

entitatea să fie supusă auditului 

financiar, respectiv să organizeze 

auditul intern – a se vedea art. 160 

alin.(11) și alin.(2) din Legea 31/1990 

privind societățile. 

Cu privire la modificările de la alin.(7), vă 

rugăm să vedeți clarificările de la secțiunea 

Definiții.  

41.  Art. 17 alin. (4) Autoritatea publică centrală 

pentru protecția mediului poate revoca 

licența acordată administratorului SGR 

pentru neatingerea obiectivelor de colectare, 

erori repetate în administrare sau fraudarea 

sistemului. 

Art. 17 alin. (4) se modifică după cum 

urmează:  

(4) Autoritatea publică centrală pentru 

protecția mediului poate revoca licența 

acordată administratorului SGR pentru 

neatingerea obiectivelor de colectare, erori 

repetate în administrare sau fraudarea 

sistemului conform Procedurii de selecție și 

acordare a licenței de funcționare a 

administratorului SGR, de reînnoire și 

revocare a licenței de funcționare.  

Nu există definiția conceptului de „fraudare” la 

nivel legislativ.  

Conform regulilor de tehnică legislativă, este 

necesar să se indice expres, limitativ și clar 

cauzele pentru care se poate revoca licența. În 

caz contrar, există riscul contestării oricărei 

decizii de revocare, inclusiv pe baza 

argumentării unei acțiuni arbitrare a autorității 

și a lipsei de previzibilitate privind aplicarea 

acestor prevederi.  
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Propunem ca acest aspect să fie adresat în 

procedura privind desemnarea 

administratorului SGR. 

42.  Art. 17 (5) În situația în care autoritatea 

publică centrală pentru protecția mediului 

revocă licența administratorului SGR, 

asociația care a îndeplinit rolul de 

administrator al SGR are obligația de a 

continua administrarea SGR până la 

desemnarea unui alt administrator SGR. 

 

Art. 17 alin. (5) se modifică după cum 

urmează: 

(5) În situația în care autoritatea publică 

centrală pentru protecția mediului revocă 

licența administratorului SGR, asociația 

persoana juridică care a îndeplinit rolul de 

administrator al SGR are obligația de a 

continua administrarea SGR până la 

desemnarea unui alt administrator SGR, în 

termen de cel mult 1 an de la revocare. 

Modificare necesară având în vedere 

modificările de la art. 16. 

Propunem clarificarea duratei maxime până la 

care se va desemna un alt administrator SGR. 

43.  Art. 17 alin. (6) În situația în care asociația 

care administrează SGR renunță la această 

activitate, trebuie să înștiințeze în scris 

autoritatea publică centrală pentru protecția 

mediului și să continue administrarea SGR 

până la desemnarea unui alt administrator 

SGR de către autoritatea publică centrală 

pentru protecția mediului. 

Art. 17 alin. (6) se modifică după cum 

urmează: 

(6) În situația în care asociația persoana 

juridică care administrează SGR renunță la 

această activitate, trebuie să înștiințeze în scris 

autoritatea publică centrală pentru protecția 

mediului și să continue administrarea SGR 

până la desemnarea unui alt administrator 

SGR de către autoritatea publică centrală 

pentru protecția mediului, în termen de cel 

mult 1 an de la renunțării. 

Modificare necesară având în vedere 

modificările de la art. 16. 

Propunem clarificarea duratei maxime până la 

care se va desemna un alt administrator SGR. 

44.  Art. 17 alin. (10) Procedura de selecție și 

acordare a licenței de funcționare a 

administratorului SGR, de reînnoire și 

revocare a licenței de funcționare, precum și 

Art. 17 alin. (10) se modifică după cum 

urmează:  

(10) Procedura de selecție și acordare a 

licenței de funcționare a administratorului 

Propunem stabilirea unui termen clar până la 

care să fie definitivată procedura de selecție, 

având în vedere că de acest ordin depinde 
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procedura de control al modului de 

îndeplinire a rolului de administrator SGR 

vor fi stabilite prin ordin al autorității publice 

centrale pentru protecția mediului. 

SGR, de reînnoire și revocare a licenței de 

funcționare, precum și procedura de control al 

modului de îndeplinire a rolului de 

administrator SGR vor fi stabilite prin ordin al 

autorității publice centrale pentru protecția 

mediului până la 31 ianuarie 2021. 

demararea tuturor celorlalte faze prevăzute de 

HG.  

45.  Art. 18 alin. (5) Administratorul SGR are 

următoarele obligații: 

(a) să ramburseze comercianților valoarea 

integrală a garanțiilor, în schimbul 

ambalajelor SGR preluate de aceștia prin 

punctele de returnare de la consumatorii 

finali, cu o frecvență și într-o manieră care să 

nu perturbe buna funcționare a 

comercianților; 

(...) 

(c) să asigure colectarea ambalajelor SGR de 

la punctele de returnare cu o frecvență și într-

o manieră care să nu perturbe buna 

funcționare a comercianților; 

(d) să gestioneze și să finanțeze transportul 

ambalajelor SGR returnate de către 

consumatorii finali, de la punctele de 

returnare către centrul de numărare și către 

reciclator, după caz; 

(...) 

Art. 18 alin. (5) se modifică după cum 

urmează: 

(5) Administratorul SGR are următoarele 

obligații: 

(a) să ramburseze comercianților valoarea 

integrală a garanțiilor, în schimbul 

ambalajelor SGR preluate de aceștia prin 

punctele de returnare de la consumatorii 

utilizatorii finali, cu o frecvență și într-o 

manieră care să nu perturbe buna funcționare 

a comercianților; 

(...) 

(c) să asigure colectarea preluarea 

ambalajelor SGR de la punctele de returnare 

sau centrele logistice ale comercianților cu 

o frecvență și într-o manieră care să nu 

perturbe buna funcționare a comercianților; 

(d) să gestioneze și să finanțeze transportul 

ambalajelor SGR returnate de către 

consumatorii utilizatorii finali, de la punctele 

Cu privire la lit. (a), (d), (i), (q) pct. (1), este 

recomandabilă folosirea sintagmei de 

„utilizator final” în loc de „consumator final” 

(a se vedea comentariile de la secțiunea de 

definiții din Anexa la proiectul de HG). 

Cu privire la lit. (c), modificările sunt menite să 

asigure corelarea cu modificările reflectate cu 

privire la obligațiile comercianților, modul de 

funcționare a punctelor de returnare și a 

definițiilor din Anexa la proiectul de HG.  

Cu privire la lit.(k) pct.(2), propunem 

modificările pentru a asigura mai multă 

claritate în aplicarea acestor prevederi. 

Cu privire la lit.(k) pct.(3), propunem 

modificările care să asigure corelarea cu: 

• prevederile art. 3 și 5 (distribuitorii nu 

se înregistrează la administratorul 

SGR), respectiv cele de la art. 4 alin.(6) 

și (7);  

• modificările propuse pentru a reflecta 

modul în care va funcționa logistica din 
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(i) să ofere într-un termen rezonabil 

informațiile solicitate de către operatorii 

economici și consumatorii finali cu privire la 

funcționarea sistemului de garanție-

returnare, obligațiile ce revin operatorilor 

economici în cadrul sistemului și orice alte 

informații ce servesc la conformarea 

conduitei acestora în scopul bunei 

funcționări a sistemului; 

(...) 

(k) să stabilească, să opereze și să actualizeze 

un registru unic într-un sistem informatic 

care să centralizeze date referitoare la: 

2) evidența garanțiilor plătite, restituite și 

nerestituite în cadrul sistemului de garanție-

returnare; 

3) evidența producătorilor, distribuitorilor și 

a comercianților înregistrați în cadrul 

sistemului de garanție-returnare, a punctelor 

de returnare, a centrelor de numărare din 

cadrul sistemului de garanție-returnare, a 

producătorilor de echipamente automate de 

returnare, a operatorilor ce efectuează 

colectarea și transportul ambalajelor SGR 

între punctele de returnare, centrul de 

numărare și reciclatori precum și a 

de returnare către centrul de numărare și către 

reciclator, după caz; 

(...) 

(i) să ofere într-un termen rezonabil 

informațiile solicitate de către operatorii 

economici și consumatorii utilizatorii finali 

cu privire la funcționarea sistemului de 

garanție-returnare, obligațiile ce revin 

operatorilor economici în cadrul sistemului și 

orice alte informații ce servesc la conformarea 

conduitei acestora în scopul bunei funcționări 

a sistemului; 

(...) 

(k) să stabilească, să opereze și să actualizeze 

un registru unic într-un sistem informatic care 

să centralizeze date referitoare la: 

2) evidența garanțiilor plătite de producători, 

a garanțiilor restituite comercianților și a 

garanțiilor nerestituite în cadrul sistemului 

de garanție-returnare; 

3) evidența producătorilor, distribuitorilor și a 

comercianților înregistrați în cadrul sistemului 

de garanție-returnare, a punctelor de returnare, 

a centrelor de numărare din cadrul sistemului 

de garanție-returnare, a producătorilor de 

spatele transferului de la punctele de 

returnare la reciclatori.  

Cu privire la lit.(k) pct.(4), propunem 

modificările care să asigure corelarea cu 

modificările propuse cu privire la obligațiile 

administratorului SGR privind preluarea 

ambalajelor SGR, modul de funcționare a 

punctelor de returnare și a definițiilor din 

Anexa la proiectul de HG pentru a reflecta 

modul în care va funcționa logistica din spatele 

transferului de la punctele de returnare la 

reciclatori. 

Cu privire la lit.(l), modificarea este menită să 

clarifice regimul ambalajelor SGR returnate din 

momentul preluării de la comercianți până la 

momentul finalizării procesului. De asemenea, 

se asigură corelarea cu modificările propuse 

pentru a reflecta modul în care va funcționa 

logistica din spatele transferului de la punctele 

de returnare la reciclatori.  
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reciclatorilor care au încheiat un contract cu 

administratorul SGR. 

4) situația contractelor încheiate cu 

operatorii ce efectuează colectarea şi 

transportul ambalajelor SGR şi reciclatori. 

l) să facă dovada trasabilității ambalajelor 

SGR de la punctele de returnare de unde 

colectorii cu care a contractat serviciile au 

preluat ambalajele până la reciclator, prin 

documente financiar-contabile și documente 

justificative. 

(...) 

(q) să publice pe pagina sa de internet, cu 

respectarea obligației de confidențialitate 

față de operatorii economici din cadrul 

sistemului:  

1. informații destinate consumatorilor finali 

privind funcționarea sistemului de garanție-

returnare și posibilitatea acestora de a returna 

ambalajele SGR în vederea recuperării 

garanției; (...) 

echipamente automate de returnare, a 

operatorilor ce efectuează preluarea, 

colectarea și transportul ambalajelor SGR 

între punctele de returnare și sau centrele 

logistice ale comercianților, centrul de 

numărare sau punctele de lucru logistice ale 

administratorului SGR și reciclatori, 

precum și a reciclatorilor sau 

valorificatorilor care au încheiat un contract 

cu administratorul SGR conform art. 4 

alin.(6) sau (7). 

4) situația contractelor încheiate cu operatorii 

ce efectuează preluarea, colectarea şi/sau 

transportul ambalajelor SGR şi reciclatori. 

l) să facă dovada trasabilității ambalajelor 

SGR de la punctele de returnare sau centrele 

logistice ale comercianților de unde 

colectorii prestatorii de servicii cu care a 

contractat serviciile au preluat ambalajele 

până la centrul de numărare sau punctele 

de lucru logistice ale administratorului 

SGR până la reciclator sau, în condițiile art. 

4 alin.(7) până la valorificator, prin 

documente financiar-contabile și documente 

justificative. 

(...) 
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(q) să publice pe pagina sa de internet, cu 

respectarea obligației de confidențialitate față 

de operatorii economici din cadrul sistemului:  

1. informații destinate consumatorilor 

utilizatorilor finali privind funcționarea 

sistemului de garanție-returnare și 

posibilitatea acestora de a returna ambalajele 

SGR în vederea recuperării garanției; (...) 

46.  Art. 18 alin. (7) În cadrul îndeplinirii 

obligației prevăzute la alin. (5) lit. m), 

administratorul SGR va aloca anual între 1% 

şi 2% din totalul veniturilor anuale pentru 

primii 2 ani calendaristici de la data 

implementării efective a sistemului de 

garanție-returnare, respectiv între 0,5% şi 

2% pentru următorii ani. 

Art. 18 alin. (7) se modifică după cum 

urmează:  

(7) În cadrul îndeplinirii obligației prevăzute 

la alin. (5) lit. mn), administratorul SGR va 

aloca anual minim 1% şi maxim 2,5% din 

totalul veniturilor anuale obținute de 

administratorul SGR din tarifele de 

administrare încasate de la producători, 

suma garanțiilor nerevendicate și 

veniturile obținute din vânzarea 

materialelor prime secundare pentru primii 

2 ani calendaristici de la data implementării 

efective a sistemului de garanție-returnare, 

respectiv minim 0,5% şi maxim 2% din 

aceleași categorii de venituri pentru 

următorii ani. 

Asumăm că obligația vizează sumele minime 

de alocat pentru campaniile de informare 

prevăzute la art. 18 alin.(5) lit. n).  

Propunem clarificarea bazei de calcul pentru 

determinarea procentului, pentru a asigura 

claritate și trasabilitate privind modul în care va 

fi aplicată această obligație în practică.  

47.  Art. 18 alin.(8) – Aliniat nou Se introduce un nou aliniat (8) la art. 18 

având următorul conținut:  

Propunem această completare pentru a asigura 

flexibilitate administratorului SGR de a suplini 

eventuale carențe în rețeaua națională de puncte 
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(8) Administratorul SGR poate organiza 

propriile puncte de returnare. 

de returnare, de ex. ca rezultat al încadrării 

multor comercianți dintr-o anumită zonă în 

excepțiile de la obligația comercianților de a 

organiza punctele de returnare.  

48.  Art. 18 alin.(9) – Aliniat nou Se introduce un nou aliniat (9) la art. 18 

având următorul conținut:  

(9) Administratorul SGR este proprietarul 

ambalajelor SGR returnate la punctele de 

returnare. 

Propunem această completare pentru a evita 

orice neclaritate privind cine este proprietarul 

ambalajelor SGR din momentul în care acestea 

sunt preluate la punctele de returnare.  

49.  Art. 19 alin. (1) Producătorii sunt obligați să 

marcheze ambalajele SGR introduse pe piața 

națională cu un simbol reprezentativ care 

indică apartenența produsului la sistemul de 

garanție-returnare și cu un cod de bare 

specific. 

Art. 19 alin. (1) se modifică după cum 

urmează: 

(1) Producătorii sunt obligați să marcheze 

ambalajele SGR introduse pe piața națională 

cu un simbol reprezentativ, marcă 

înregistrată a administratorului SGR, care 

indică apartenența produsului la sistemul de 

garanție-returnare și cu un cod de bare (EAN). 

Propunem completarea pentru clarificare.  

Este important ca simbolul reprezentativ să fie 

marcă înregistrată, pentru a preveni utilizarea 

simbolului de persoane și/sau pentru produse 

care nu au legătură cu SGR.  

Cu privire la codul de bare (EAN), am propus 

modificarea pentru corelarea cu noua definiție 

propusă mai jos. 

50.  Art. 19 alin. (3) Codul de bare aplicat pe 

ambalajul SGR sau pe eticheta produsului va 

oferi informațiile necesare, suficiente și 

verificabile astfel încât să permită stabilirea 

apartenenței ambalajului la SGR, greutatea 

ambalajului precum și identitatea 

producătorului. 

 

Art. 19 alin. (3) se modifică după cum 

urmează: 

(3) Codul de bare (EAN) aplicat pe ambalajul 

SGR sau pe eticheta produsului va oferi 

informațiile necesare, suficiente și verificabile 

astfel încât să permită stabilirea apartenenței 

ambalajului la SGR, greutatea ambalajului 

precum și identitatea producătorului. 

Propunem completarea pentru clarificare și 

pentru corelarea cu noua definiție propusă mai 

jos pentru acest cod de bare (EAN). 

Cu privire la greutatea ambalajului, 

producătorii sunt obligați să înregistreze toate 

produsele în ambalaje care fac obiectul SGR pe 

care le pun pe piață, iar administratorul SGR 

este obligat să asigure gestionarea acestor 

ambalaje conform prevederilor HG, indiferent 

de greutatea ambalajelor ce se va pune pe piață. 



53 
 

Nr. 

crt. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE PROPUNERE DE MODIFICARE ARGUMENTE 

51.  Art. 20 alin. (4), lit. c) 

c) Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor în ceea ce privește 

obligațiile prevăzute la art. 12 alin. (3), art. 6 

alin. (1) lit. f), g), j), k) și alin. (2), art. 11 

alin. (4). 

Art. 20 alin. (4), lit. c) se modifică după cum 

urmează: 

c) Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor în ceea ce privește obligațiile 

prevăzute la art. 12 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. 

f), g), j), k) și alin. (2), art. 11 alin. (4) prin 

raportare la relațiile cu consumatorii așa 

cum sunt definiți potrivit reglementărilor 

speciale în domeniu. 

 

52.  Art. 20 Constatarea și sancționarea 

contravențiilor 

 Ulterior finalizării modificărilor pe proiectul de 

HG, recomandăm să se reverifice trimiterile la 

articole din prezentul articol, precum și 

alocarea atribuțiilor de control și sancționare 

ținând cont de prevederile legale privind 

competențele și atribuțiile celor 3 autorități 

menționate.  

53.  Art. 21 În cazul neîndeplinirii obiectivelor 

de colectare a ambalajelor SGR prevăzute la 

art. 4 alin. (2), administratorul SGR este 

obligat să declare și să achite în contul 

Administrației Fondului pentru Mediu o 

contribuție egală cu dublul garanției/unitate 

de ambalaj SGR, pentru diferența dintre 

numărul de ambalaje SGR corespunzătoare 

obiectivelor anuale și numărul de ambalaje 

SGR efectiv returnate conform cerințelor 

sistemului de garanție-returnare. 

Art. 21 se modifică după cum urmează:  

În cazul neîndeplinirii obiectivelor de 

colectare a ambalajelor SGR prevăzute la art. 

4 alin. (2), începând din anul 2024, 

administratorul SGR este obligat să declare și 

să achite în contul Administrației Fondului 

pentru Mediu o contribuție egală cu dublul 

garanției/unitate de ambalaj SGR, 2 lei/kg, 

pentru diferența dintre numărul de ambalaje 

SGR corespunzătoare obiectivelor anuale și 

numărul de ambalaje SGR efectiv returnate 

greutatea totală a ambalajelor SGR 

corespunzătoare obiectivului anual și 

Vă rugăm să vedeți argumentele de la art. 4 

alin.(2) de mai sus în susținerea propunerii de 

modificare a sancțiunii pentru neîndeplinirea 

obiectivelor.  
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greutatea totală a ambalajelor SGR efectiv 

colectate conform cerințelor sistemului de 

garanție-returnare.  

54.  Art. 23 alin. (4) Pentru o perioadă de 3 luni 

de la data implementării efective a sistemului 

de garanție-returnare, comercianții au 

posibilitatea să comercializeze produsele 

rămase în stoc care nu respectă cerințele 

sistemului de garanție-returnare, fără a 

percepe, respectiv restitui, garanția de 

returnare. 

Art. 23 alin. (4) Pentru o perioadă de 3 luni 

de la data implementării efective a sistemului 

de garanție-returnare, c Distribuitorii și 

comercianții au posibilitatea nelimitată în 

timp să comercializeze facă disponibile pe 

piața națională către utilizatorii finali 

produsele rămase în stoc care nu respectă 

cerințele sistemului de garanție-returnare, fără 

a percepe, respectiv restitui, garanția de 

returnare. 

Este recomandabilă utilizarea termenului de 

„facere disponibilă pe piața națională” pentru 

a menține coerența formulării în tot actul 

normativ. 

Cu privire la perioadă, propunem modificarea 

pentru a asigura posibilitatea comercianților de 

a face disponibile pe piața națională produsele 

rămase în stoc care nu respectă cerințele 

sistemului de garanție-returnare pe durata 

necesară pentru epuizarea acestor stocuri, 

existând riscul ca o durată de 3 luni să fie 

insuficientă în acest sens.    

Propunerea este corelată cu propunerea privind 

asigurarea unei perioade de tranziție pentru 

introducerea pe piață a produselor (a se vedea 

noul art. 7 alin.(4) de mai sus).  

55.  Definiția „ambalaj supus sistemului de 

garanție-returnare sau ambalaj SGR” - 

ambalaj primar nereutilizabil din sticlă, 

plastic sau metal, cu volume cuprinse între 

0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru bere, 

mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, 

cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, 

nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și 

ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase; 

ambalajul se consideră deșeu de ambalaj 

Definiția de „ambalaj supus sistemului de 

garanție-returnare sau ambalaj SGR” se 

modifică după cum urmează: 

ambalaj supus sistemului de garanție-

returnare sau ambalaj SGR - ambalaj primar 

nereutilizabil din sticlă, plastic sau metal, cu 

volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, 

utilizate pentru bere, mixuri de bere, mixuri de 

băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi 

Propunem clarificarea privind momentul în 

care ambalajul SGR devine deșeu pentru a 

asigura corelarea cu restul prevederilor din 

proiectul de HG și a asigura posibilitatea 

organizării eficiente a sistemului.  

Propunerea este menită să reflecte modul în 

care va funcționa gestionarea efectivă a 

ambalajelor SGR ulterior preluării la punctele 
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atunci când este returnat de către 

consumatorul final la punctul de returnare 

pentru recuperarea garanției; 

fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi 

răcoritoare, ape minerale și ape de băut de 

orice fel, vinuri și spirtoase; ambalajul se 

consideră deșeu de ambalaj:  

(i) atunci pentru ambalajele SGR preluate 

manual, după ce este validat la centrul de 

numărare al administratorului SGR,  

(ii) pentru ambalajele preluate prin RVS-

uri, după ce ajunge în centrele logistice ale 

comercianților sau puncte de lucru logistice 

ale administratorului SGR, după cazeste 

returnat de către consumatorul final la punctul 

de returnare pentru recuperarea garanției; 

de returnare, în funcție de modul de gestionare 

a acestei returnări:  

i. ambalajele SGR preluate manual vor 

ajunge la centrul de numărare pentru 

validarea acestora, ulterior 

administratorul SGR trimițând 

cantitățile respective către reciclatori 

conform art. 18 alin.(5) lit.(d) din 

proiectul de HG;  

ii. Ambalajele SGR preluate prin RVS-uri 

pot fi stocate fie la punctul de returnare, 

fie la centre logistice ale comercianților, 

de unde vor fi preluate din grija 

administratorului SGR.  

Validarea acestor cantități se face prin 

intermediul RVS-urilor.  

Cantitățile sunt preluate din grija 

administratorului SGR și duse fie direct 

la reciclatori, fie la puncte de lucru 

logistice ale acestuia, de unde se 

organizează transportul cantităților 

respective către reciclatori conform art. 

18 alin.(5) lit.(d) din proiectul de HG. 

56.  Definiția „centru de numărare” - spațiu 

organizat și gestionat de către administrator 

SGR destinat verificării în baza codului de 

bare a apartenenței ambalajelor la sistemul 

de garanție-returnare și a stabilirii numărului 

Definiția de „centru de numărare” se 

modifică după cum urmează: 

centru de numărare - spațiu organizat și 

gestionat de către administrator SGR destinat 

verificării în baza codului de bare (EAN) a 

Propunem completarea pentru clarificare și 

pentru corelarea cu prevederile art. 4 alin.(7), 

respectiv cu noua definiție propusă mai jos 

pentru codul de bare (EAN).  
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de unități de ambalaje SGR colectate de la 

punctele de returnare organizate de către 

comercianți; de la centrul de numărare, 

deșeurile de ambalaje SGR sunt transmise 

prin grija administratorului SGR către 

reciclatori;  

apartenenței ambalajelor la sistemul de 

garanție-returnare și a stabilirii numărului de 

unități de ambalaje SGR colectate preluate de 

la punctele de returnare organizate de către 

comercianți; de la centrul de numărare, după 

ce au fost validate, deșeurile de ambalaje 

SGR sunt transmise prin grija 

administratorului SGR către reciclatori sau 

către valorificatori în condițiile art. 4 

alin.(7); 

 

57.  Se introduce o nouă definiție Se introduce o nouă definiție pentru „cod de 

bare”, după cum urmează: 

cod de bare (EAN) - codul de bare care să 

permită identificarea produselor ambalate 

în ambalaje SGR, făcute disponibile 

exclusiv pe piața din România; 

Este necesară definirea caracteristicilor acestui 

cod de bare specific la nivel național, de care 

depinde corecta funcționare a SGR. 

58.  Definiția „comerciant” - în sensul 

prezentei hotărâri, reprezintă persoanele 

juridice care acționează în nume propriu 

pentru cumpărarea și pentru vânzarea 

ulterioară a produselor în ambalaje SGR și 

care astfel fac disponibile pe piața națională 

produse ambalate în ambalaje SGR, cu 

amănuntul, către consumatorii finali; 

Definiția de „comerciant” se modifică după 

cum urmează: 

comerciant - în sensul prezentei hotărâri, 

reprezintă persoanele juridice care acționează 

în nume propriu pentru cumpărarea și pentru 

vânzarea furnizarea ulterioară a produselor 

în ambalaje SGR și care astfel fac disponibile 

pe piața națională produse ambalate în 

ambalaje SGR, cu amănuntul, către 

consumatorii utilizatorii finali; 

Este recomandabilă folosirea sintagmei de 

„utilizator final” în loc de „consumator final” 

(a se vedea comentariile de mai jos). 

Este recomandabilă utilizarea termenului de 

„facere disponibilă pe piața națională” pentru 

a menține coerența formulării în tot actul 

normativ. 

59.  Definiția „consumator final” - persoană 

fizică sau juridică ce achiziționează, în afara 

Se va înlocui definiția de „consumator 

final” cu cea de „utilizator final”: 

Conceptul de consumator este utilizat în toată 

legislația în mod constant, referindu-se în mod 
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activității sale profesionale, produse 

ambalate în ambalaje SGR; 

 

Utilizator final – persoană fizică sau 

juridică care achiziționează pentru consum 

propriu produse ambalate în ambalaje 

primare nereutilizabile care fac parte din 

sistemul SGR și/sau returnează, după caz, 

ambalajul folosit aferent unui asemenea 

produs. 

exclusiv la persoane fizice care achiziționează 

produse în afara activității lor profesionale. 

Considerăm că folosirea conceptului de 

„consumator final” prin includerea și a 

persoanelor juridice este deficitară și creează 

confuzii, având în vedere conceptul general de 

consumator. 

În plus, referirea la „în afara activității sale 

profesionale” nu acoperă si situațiile unei 

persoane juridice care achiziționează acele 

produse în scop profesional, de exemplu 

cheltuieli cu protocolul, urmând ca ulterior 

acele produse sa fie returnate la punctele de 

returnare de către o persoană fizică. 

60.  Definiția „distribuitor” - persoana juridică ce 

face disponibile pe piața națională produse 

ambalate în ambalaje SGR în alt mod decât 

cu amănuntul; distribuitorii sunt ținuți de 

obligația prevăzută la art. 16 în mod 

corespunzător; 

Definiția „distribuitor” se modifică după cum 

urmează:  

distribuitor - persoana juridică ce face 

disponibile pe piața națională produse 

ambalate în ambalaje SGR în alt mod decât cu 

amănuntul; distribuitorii sunt ținuți de 

obligația prevăzută la art. 16 în mod 

corespunzător; 

Propunem modificarea pentru că art. 16 se 

referă la administratorul SGR.  

61.  Definiția „echipament automat de preluare 

sau RVS (Reverse Vending System)” - 

dispozitiv automat proiectat astfel încât să 

preia de la consumatorul final ambalajul 

SGR și eventual reutilizabil, să recunoască și 

să permită validarea pentru o singură dată a 

Definiția de „echipament automat de 

preluare sau RVS (Reverse Vending 

System)” se modifică după cum urmează: 

echipament automat de preluare sau RVS 

(Reverse Vending System) - dispozitiv 

automat proiectat astfel încât să preia de la 

Este recomandabilă folosirea sintagmei de 

„utilizator final” în loc de „consumator final” 

(a se vedea comentariile de mai sus). 
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returnării în sistemul de garanție-returnare a 

ambalajului SGR prin validarea eligibilității 

ambalajului SGR și compactarea sau 

zdrobirea instantă a ambalajului și să emită 

un voucher cu detaliile returnării, respectiv 

cantitatea returnată și valoarea garanției; 

consumatorul utilizatorul final ambalajul 

SGR și eventual reutilizabil, să recunoască și 

să permită validarea pentru o singură dată a 

returnării în sistemul de garanție-returnare a 

ambalajului SGR prin validarea eligibilității 

ambalajului SGR și compactarea sau 

zdrobirea instantă a ambalajului și să emită un 

voucher cu detaliile returnării, respectiv 

cantitatea returnată și valoarea garanției; 

62.  Definiția „operator de platformă on-line” – 

persoană care controlează accesul la o pagină 

de internet prin intermediul căreia sunt făcute 

disponibile pe piața națională, cu amănuntul, 

produse ambalate în ambalaje SGR, precum 

și conținutul acesteia. 

Se înlocuiește definiția de „operator de 

platformă on-line” ce cea de „platformă on-

line”:  

Platformă on-line – pagina de internet prin 

intermediul căreia sunt făcute disponibile 

pe piața națională, cu amănuntul, produse 

ambalate în ambalaje SGR către utilizatori 

finali. 

Nu este necesară definiția de operator de 

platformă on-line, ci a unei platforme on-line.  

63.  Definiția „punct de returnare” - reprezintă 

spațiul organizat și gestionat de către 

comerciant în care sunt returnate de către 

consumatorii finali ambalajele SGR în 

vederea restituirii garanției; 

Definiția de „punct de returnare” se 

modifică după cum urmează: 

punct de returnare - reprezintă spațiul 

organizat și gestionat de către comerciant în 

care sunt returnate de către consumatorii 

utilizatorii finali ambalajele SGR în vederea 

restituirii garanției; 

Este recomandabilă folosirea sintagmei de 

„utilizator final” în loc de „consumator final” 

(a se vedea comentariile de mai sus). 

64.  Definiția „schema de rambursare a 

garanției” - ansamblul de măsuri 

organizaționale, administrative, financiare și 

alte măsuri conexe implementate de 

Definiția de „schema de rambursare a 

garanției” se modifică după cum urmează: 

schema de rambursare a garanției - ansamblul 

de măsuri organizaționale, administrative, 

Este recomandabilă folosirea sintagmei de 

„utilizator final” în loc de „consumator final” 

(a se vedea comentariile de mai sus).  
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administrator SGR cu scopul de a rambursa 

garanțiile pe care consumatorii finali le 

plătesc atunci când achiziționează produse 

ambalate în ambalaje SGR; 

financiare și alte măsuri conexe implementate 

de administrator SGR cu scopul de a rambursa 

garanțiile pe care consumatorii utilizatorii 

finali le plătesc atunci când achiziționează 

produse ambalate în ambalaje SGR; 

65.  Definiția „voucher” – tichet eliberat de către 

echipamentul automat de preluare în 

schimbul ambalajelor SGR returnate, pe care 

consumatorul final îl poate întrebuința fie 

pentru achitarea cumpărăturilor, fie îl poate 

preschimba în numerar, în cadrul structurilor 

de vânzare ale comercianților care operează 

echipamente automate; 

Definiția de „voucher” se modifică după 

cum urmează: 

voucher – tichet eliberat de către 

echipamentul automat de preluare în schimbul 

ambalajelor SGR returnate, pe care 

consumatorul utilizatorul final îl poate 

întrebuința fie pentru achitarea 

cumpărăturilor, fie îl poate preschimba în 

numerar, în cadrul structurilor de vânzare ale 

comercianților care operează echipamente 

automate; 

Propunem modificarea pentru a menține 

coerența formulării în tot actul normativ, având 

în vedere că este recomandabilă folosirea 

sintagmei de „utilizator final” în loc de 

„consumator final” (a se vedea comentariul de 

mai sus în acest sens). 

66.  La Anexa / alin. (5) – aliniat nou La Anexa cu Definiții se introduce un nou 

aliniat (5) 

(5) Termenul „schemă de răspundere 

extinsă a producătorului” are sensul 

prevăzut la pct. 201 din Anexa nr. 1 la 

Legea nr. /2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Propunem completarea având în vedere 

propunerile de clarificare de la art. Art. 1 

alin.(3) din proiectul de HG.  

 

***** 


