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REFERAT DE APROBARE 

 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii 

de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care 

implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului a fost publicat în 

Monitorul Oficial al României nr. 39 din 15 ianuarie 2019, Partea I. 

Conform celor prevăzute în Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1362/2018, cu 

modificările și completările ulterioare, operatorul economic autorizat, în cazul în care 

dorește continuarea activității, are obligația să obțină avizarea anuală, iar obținerea acesteia 

certifică conformarea cu prevederile legale în anul calendaristic precedent și dă dreptul 

organizației de a funcționa pe parcursul următorului an calendaristic  

Avizarea anuală se face de către Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a 

producătorilor, denumită în continuare Comisia. 

Activitatea Comisiei este reglementată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului 

nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice şi a regulamentului de funcţionare a 

Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, cu modificările și 

completările ulterioare. 

După cum este stipulat în Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 64/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor 

exprimate de cei prezenți și/sau exprimate în cadrul mandatului, după caz. 

Pe de altă parte, în cadrul Comisiei cei prezenți votează cu da sau nu și/sau se votează cu 

da sau nu conform mandatului. 

Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1362/2018 a fost modificată și 

completată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1555/2020 pentru 

modificarea și completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a 

dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea 



  
  

 

 

extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului,                          

nr. 1.362/2018. 

Printre aceste completări se numără și introducerea grilei, așa cum este prevăzut în Legea 

nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Grila prevede obligațiile organizației care implementează obligațiile privind răspunderea 

extinsă a producătorului, precum și punctele pe care cei care analizează documentele 

depuse le pot acorda. 

Luând în considerare introducerea grilei mai sus menționate, precum și faptul că deciziile se 

iau cu da sau nu Comisia, în cadrul activității desfășurate, a constat faptul că modul în care 

poate să ia decizia în ceea ce privește avizarea anuală nu este stabilit astfel încât să nu 

contravină prevederilor legale în vigoare. 

Astfel, Comisia a luat decizia ca fiecare titular sau pesoană desemnată, după caz, să 

acorde și să calculeze punctele pentru organizația licențiată care a depus documentele 

pentru avizarea anuală, pentru ca ulterior în vederea comunicării operatorului economic 

solicitant a punctajului să fie aplicată media aritmetică. 

Pe de altă parte, tot în cadrul Comisiei s-a constatat faptul că se impune, tot în ceea ce 

privește avizarea anuală, clarificarea modului în care titularul sau persoana desemnată, 

după caz, poate acorda sau nu puncte și pentru conformarea parțială a operatorului 

economic cu obligația legală specificată în cadrul grilei. 

Prin urmare, în baza decizie Comisiei, precum și a celor constatate în cadrul acesteia, vă 

rugăm să aveţi amabilitatea să analizaţi ordinul menţionat anterior în vederea avizării.  

 

 


