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Propunerii legislative privind gestionarea deşeurilor de medicamente provenite de
la populaţie

L353/2021

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru sănătate, prin adresa nr. 
L353/2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi 
elaborării raportului cu Propunerea legislativă privind gestionarea deşeurilor de 
medicamente provenite de la populaţie (L353/2021)având ca iniţiatori: Berea 
Cristinel-Gabriel - senator USR_PLUS; Bodea Marius - senator USR_PLUS; Bordei Cristian - 
senator USR_PLUS; Chica Cristian - senator USR_PLUS; Ivan Dan - senator USR.PLUS; 
Mircescu lon-Narcis - senator USR.PLUS; Mureşan Claudiu-Marinel - senator USR.PLUS; 
Negoi Eugen-Remus - senator USR.PLUS; Oprinoiu Aurel - senator USR_PLUS; Popescu lon- 
Dragoş - senator USR_PLUS; Trifan Raoul-Adrian - senator USR.PLUS; Vicol Costel - senator 
USR.PLUS; Zob Alexandru-Robert - senator USR.PLUS; Apostol Alin-Gabriel - deputat 
USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor - deputat 
USR.PLUS; Giurgiu Adrian - deputat USR.PLUS; Havârneanu Filip - deputat USR_PLUS; 
Ichim Cristian-Paul - deputat USR_PLUS; Lorincz Ştefan-lulian - deputat USR_PLUS; Molnar 
Radu-lulian - deputat USR_PLUS; Seidler Cristian-Gabriel - deputat USR_PLUS; Stoica Diana 
- deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat USR_PLUS: Todosiu Beniamin - 
deputat USR_PLUS; Ţoiu Oana-Silvia - deputat USR_PLUS; Ungureanu Emanuel-Dumitru - 
deputat USR_PLUS; Wiener Adrian - deputat USR.PLUS.

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea regimului "medicamentelor aflate în 
posesia populaţiei şi de care aceasta doreşte să se debaraseze, devenite astfel deşeu în urma 
expirării, schimbării tratamentului pacientului, deteriorării medicamentelor sau a ambalajelor 
acestora, retragerilor de la utilizare de către producător, neutilizării sau prin in orice alt mod. De 
asemenea, prin prezentul proiect se propune modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, precum şi completarea art.!6 a!in.(8) din 
Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, 
cu modificările şi completările ulterioare.



Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observaţii propunerea legislativă.
Consiliul Economic şi Social a transmis aviz favorabil, cu observaţii.
Comisia pentru mediu a transmis aviz favorabil.
Dezbaterile au avut loc pe parcursul a mai multor şedinţe , atât la sediu cât şi prin 

mijloace electronice.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, republicat,cu modificările şi completările ulterioare, 
deputat Adrian Wiener, în calitate de iniţiator.

în urma dezbaterilor din data de 28.09.2021, Comisia pentru sănătate a hotărât să
adopte cu majoritate de voturi, raport de admitere cu amendamente admise care se 
regăsesc în Anexa la prezentul raport.

Comisia pentru sănătate supune spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului,
raportul de admitere cu amendamente admise şi propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 
alin. (1) din Constituţie.

Potrivit art.75 alin.[l] din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7) 
pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
Senatul este primă Cameră sesizată.

Secretat,Preşedinte,

.Senator LÂSZLO AttilaSenator Prof.univ.dr. Adrian STREINU- CERCEL

întocmit - consilier Cristina Sîrbu
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Anexa Ia raportul XXXII/370/28.09.2021

AMENDAMENTE ADMISE

Ia Propunerea legislativă privind gestionarea deşeurilor de medicamente provenite de Ia populaţie 
I__________________________ Camera decizională- Camera Deputaţilor__________________________

Propunere legislativă privind gestionarea 
deşeurilor de medicamente provenite de Ia 

populaţie

Amendamente admise /autorNr. Motivare/observaţii
Crt.

Titlul legii: „Lege privind gestionarea deşeurilor de 
medicamente provenite de la populaţie, precum şi 
pentru modifîcarea şi completarea unor acte 
normative în domeniu"

Titlul legii: Lege privind gestionarea 
deşeurilor de medicamente provenite de la 
populaţie

Adoptat cu majoritate 
de voturi

1.

-potrivit normelor de 
tehnică legislativăAutor: Comisia pentru sănătate

- se elimină
Autor: Comisia pentru sănătate

2. „CARTEA I: Reglementări generale pentru 
gestionarea deşeurilor de medicamente 
provenite de la populaţie"

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Având în vedere că
demersul legislativ supus 
avizării este, relativ, de 
mică întindere, iar

soluţiilor 
legislative pe care acesta 
le conţine în articole şi a 
acestora din urmă în

gruparea

capitole este suficientă 
pentru a marca o legătură 
organică între soluţii şi a 
asigura o succesiune 
logică a ideilor în text, se 

eliminarea 
marcărilor „CARTEA I: 
Reglementări generale 
pentru 
deşeurilor

impune

gestionarea
de



medicamente provenite de 
la populaţie”
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

nemodificatCapitolul I Dispoziţii generale3
(1) Prezenta lege reglementează gestionarea Adoptat cu majoritate 

de voturi
Se elimină denumirea 
marginală a art.l- 
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

Art. 1 Scopul şi sfera de cuprindere a legii
(1) Prezenta lege reglementează gestionarea 
deşeurilor de medicamente provenite de la 
populaţie, în vederea prevenirii sau reducerii 
impactului asupra mediului şi a sănătăţii 
populaţiei.
(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică cu 
respectarea prevederilor specifice de calitate 
existente pentru cerinţele de transport şi a 
normelor privind gestionarea desşeurilor.

Art.l.
deşeurilor de medicamente provenite de la populaţie, în 
vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra 
mediului şi asupra sănătăţii populaţiei.

4

(2) - nemodificat

Autor: Comisia pentru sănătate

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Se elimină denumirea 
marginală a art.2 
— conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

Art.2
(l)Sunt supuse prevederilor prezentei legi toate deşeurile 
de medicamente provenite de la populaţie, indiferent de 
modul de generare a acestora."

Art. 2 Obiectul de reglementare
(1) Sunt supuse prevederilor prezentei legi 
toate deşeurile de medicamente provenite de 
la populaţie, indiferent de modul de generare 
a deşeurilor.
(2) Ambalajele de medicamente şi deşeurile 
de ambalaje de medicamente nu fac obiectul 
prezentei legi şi au regimul prevăzut de Legea 
nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a. ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje, cu modificările şi completările 
ulterioare, se vor colecta împreună cu 
medicamentele expirate provenite de la 
populaţie şi se vor recupera prin sortare şi 
separare de substanţa farmaceutică de către 
operatori economici autorizaţi.
(3) Prin excepţie de la alin. [2), fac obiectul 
prezentei legi ambalajele primare de 
medicamente care nu pot fi separate de

5

(2) Ambalajele medicamentelor şi deşeurile de 
ambalaje ale medicamentelor nu fac obiectul 
prezentei legi, regimul acestora fiind reglementat 
prin Legea nr.249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu 
modificările şi completările ulterioare. Acestea se 
colectează împreună cu medicamentele expirate 
provenite de la populaţie şi se recuperează prin 
sortare şi separare de substanţa farmaceutică de către 
operatorii economici autorizaţi".

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2], fac obiectul 
prezentei legi ambalajele primare de medicamente care 
nu pot fi separate de substanţa farmaceutică.___________



substanţa farmaceutică.
(4) Este interzisă incinerarea ambalajelor de 
medicamente, cu excepţia cazurilor în care 
separarea ambalajelor de substanţa 
farmaceutică este imposibil de realizat.

ambalajelor
medicamentelor, de către operatorii economici 
autorizaţi pentru gestionarea deşeurilor, cu excepţia 
cazurilor în care separarea ambalajelor de substanţa 
farmaceutică este imposibil de realizat."

(4) Este ' interzisă incinerarea

Autor: Comisia pentru sănătate

Art.3 (1) ■ în sensul prezentei legi, termenii şi expresiile
de mai jos au următoarele semnificaţii:

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Se elimină denumirea 
marginală a art.3 
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

6 Art. 3 Defînitii
(I) în sensul prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii:
a) deşeuri provenite de la populaţie -
produse, subproduse, fracţiuni de produse, 
substanţe, materii sau materiale de natura 
medicamentelor, precum şi ambalajele 
primare care nu pot fi separate de substanţa 
farmaceutică, pe care deţinătorul persoană 
fizică doreşte sau are obligaţia de a le preda 
la punctul de colectare, în vederea eliminării, 
denumite în continuare „deşeuri”;
b) eliminare a deşeurilor - valorificare 
energetica prin incinerare in instalaţii de 
incinerare,cu sau fara recuperare de energie;
c) obiectiv de eliminare - cantitatea totala 
de deşeuri eliminate raportata la cantitatea 
totala de produse introduse pe piaţa, 
exprimata procentual;
d) introducere pe piaţa naţională - a face 
disponibil, prin vanzare, transfer sau dare in 
consum, pentru prima data, un produs, 
subprodus, o substanţa, materie sau un 
material de
natura medicamentelor, pentru distribuire.

a) deşeuri provenite de la populaţie
subproduse, fracţiuni de produse, substanţe, materii sau 
materiale de natura medicamentelor, precum şi 
ambalajele primare care nu pot fi separate de substanţa 
farmaceutică, pe care deţinătorul persoană fizică doreşte 
să le predea la punctul de colectare, în vederea eliminării, 
denumite în continuare „deşeuri";

produse,

b) nemodificat

c) nemodifîcat

d) nemodificat



I
consum sau utilizare pe piaţa naţională, in 
schimbul unei plăţi sau gratuit;

e) producător - orice companie sau instituţie 
care introduce pe piaţa naţională produse, 
subproduse, substanţe, materii sau materiale 
de natura medicamentelor;

e) nemodificat

f) operator economic - societate comercială
sau serviciu public autorizate potrivit legii 
pentru colectarea, tratarea, depozitarea 
temporară, manipularea, separarea, sortarea, 
condiţionărea de orice fel sau eliminarea 
deşeurilor;
g) distribuitor - persoana juridică stabilită în 
Spaţiul Economic European care desfăşoară, 
în conformitate cu dispoziţiile legale, activităţi 
de procurare, deţinere, livrare sau export de 
medicamente de uz uman, astfel cum sunt 
definite în titlul XVIII "Medicamentul" din

f) operator economic - societate sau serviciu public 
autorizate potrivit legii pentru colectarea, tratarea, 
depozitarea temporară, manipularea, separarea, sortarea, 
condiţionarea de orice fel sau eliminarea deşeurilor;

g) distribuitor - persoana juridică stabilită în Spaţiul 
Economic European care desfăşoară, în conformitate cu 
dispoziţiile legale, activităţi de procurare, deţinere, livrare 
sau export de medicamente de uz uman, astfel cum sunt 
definite în titlul XVIII "Medicamentul" din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
excepţia activităţii de eliberare a acestora către public;"

Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii,
modificările ulterioare, cu excepţia activităţii 
de eliberare a acestora către public;
h] puncte de desfacere 
comunitare, punctele de lucru ale acestora §i 
drogherii;
i) deţinător de deşeuri
deşeurilor sau persoana fizica ori juridica ce

republicată. cu

farmacii h) - nemodificat

producătorul i) - nemodificat

afla inse
posesia acestora;
j) organizaţie de implementare a 
răspunderii extinse a producătorului, în 
continuare "OIREP” - organizaţie asociativă 
care aduce la îndeplinire obligaţiile

j) organizaţie de implementare a răspunderii extinse 
a producătorului, denumită în continuare "OIREP" -
organizaţie asociativă care aduce Ia îndeplinire obligaţiile 
producătorilor în ceea ce priveşte gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor generate de produsele.



subprodusele, substanţele, materiile sau materialele puse 
pe piaţă de producătorii pe care îi deserveşte.”

producătorilor în ceea ce priveşte gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor generate de 
produsele, subprodusele, substanţele, 
materiile sau materialele puse de piaţă de 
producătorii deserviţi
k) răspunderea extinsă a producătorului -
responsabilitatea financiară sau financiară şi 
organizatorică pe care o poartă producătorul 
pentru gestionarea medicamentelor puse pe 
piaţă stadiului de deşeu din ciclul de viaţă a 
medicamentului;
(2) Termenii „ambalaj primar", respectiv 
„medicament” au înţelesul prevăzut în Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, . republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
(3) Termenii „colectare", „colectare 

separată", „deţinător de deşeuri” şi 
„gestionarea deşeurilor" au înţelesul prevăzut 
în Anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, republicată.

k) răspunderea extinsă a producătorului
responsabilitatea financiară şi organizatorică pe care o 
poartă producătorul pentru gestionarea medicamentelor 
puse pe piaţă, odată ajunse în stadiul de deşeu;

(2) Termenii „ambalaj primar", respectiv „medicament" 
au înţelesul prevăzut la art.699 pct.1 şi 25 din Legea 
nr.95/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare"

(3) Termenii „colectare", „colectare separată", „deţinător 
de deşeuri" şi „gestionarea deşeurilor" au înţelesul 
prevăzut prevăzut la pct.6, 7, 10 şi 14 din anexa nr. 1 la 
Legea nr.211/201 1 privind regimul deşeurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare" 
Autor; Comisia pentru sănătate
Art.4 - Principiile care stau la baza prezentei legi sunt 
următoarele:

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Se elimină denumirea 
marginală a art.4

7 Art. 4 Principii
Principiile care stau la baza prezentei legi 
sunt următoarele:
a) principiul respectării dreptului la un mediu 
curat
b) principiul răspunderii extinse a 
producătorului;
c) principiul poluatorul plăteşte;

a) - nemodificat
sănătos;SI

- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

b) - nemodificat

c) - nemodificat

d) principiul ierarhiei deşeurilor, potrivit prevederilor 
art. 4 alin. [1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare"

d) principiul ierarhiei deşeurilor, conform art. 
4 alin. (1] din Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor.



Autor; Comisia pentru sănătate
nemodificat8 Capitolul : II

Procedura de evidenţă şi gestionare a 
deşeurilor
Art. 5 Organisme cu atribuţii în 
inventarierea şi gestionarea deşeurilor
In sensul prezentei legi,organismele de 
specialitate cu atribuţii în gestionarea 
deşeurilor sunt:
(a) Ministerul Mediului, ca minister de resort;
(b) Ministerul Sănătăţii.

Art. 5 In sensul prezentei legi,organismele de 
specialitate cu atribuţii în gestionarea deşeurilor sunt:

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Se elimină denumirea 
marginală a art.5 
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

9

a) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca minister 
de resort;
b) Ministerul Sănătăţii.
Autor: Comisia pentru sănătate

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Se elimină denumirea 
marginală a art.6 
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

Art. 6 Obiectivele anuale privind 
colectarea şi eliminarea deşeurilor
(1) Obiectivele anuale privind colectarea si 
eliminarea deşeurilor sunt stabilite prin ordin 
al ministrului mediului, apelor si pădurilor, 
după consultarea şi în baza informaţiilor 
furnizate de Ministerul Sanatatii, pana la data 
de 15 decembrie a fiecărui an, pentru anul 
următor.
[2) Obiectivele anuale privind colectarea şi 
eliminarea deşeurilor care trebuie atinse la 
nivel naţional, stabilite în condiţiile prevăzute 
la alin. (1), nu pot fi inferioare următorilor 
indicatori:
a) pentru 2021 - 10% din greutatea
substanţei farmaceutice puse pe piaţă în anul 
precedent;
b) pentru 2022 - 20% din greutatea
substanţei farmaceutice puse pe piaţă în anul 
precedent;
c) începând cu anul 2023 - un procent calculat 
de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, 
cel târziu până la 15 septembrie 2022, dar nu

Art. 6 .-10

(1) -nemodificat

(2)- nemodificat

a) pentru anul 2021 - 10% din greutatea substanţei 
farmaceutice puse pe piaţă în anul precedent;

b) pentru anul 2022 - 20% din greutatea substanţei 
farmaceutice puse pe piaţă în anul precedent;

c) începând cu anul 2023 - un procent calculat de 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, cel târziu până la 
15 septembrie 2022, dar nu mai puţin de 20% din______



greutatea substanţei farmaceutice puse pe piaţă în anul 
precedent;
(3)- nemodifîcat

mai puţin de 20% din greutatea substanţei 
farmaceutice puse pe piaţă în anul precedent;
(3) Obiectivele stabilite anual pot fi 
modificate in baza unor studii independente 
privind cantitatile de deşeuri introduse pe 
piaţa naţională si distribuite prin puncte de 
desfacere ,
(4) Cantităţile de deşeuri generate în alte 
state membre şi eliminate pe teritoriul ţării 
nu vor fi luate în calcul în vederea atingerii 
obiectivelor prevăzute Ia alin. (2).

(4) Cantităţile de deşeuri generate în alte state membre şi 
eliminate pe teritoriul României nu vor fi luate în calcul 
în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la alin. (2).

Autor: Comisia pentru sănătate
11 Art. 7 Cotele corespunzătoare 

producătorilor
(1) Cota reprezintă cantitatea de deşeuri de 
substanţa farmaceutica exprimata in 
kilograme, pe care producătorul are obligaţia 
de a demonstra ca a fost colectata şi eliminata 
in condiţiile art.9.
(2) Cota este calculata proporţional, aplicând 
procentul prevăzut la art. 6 la cantitatea de 
substanţa farmaceutica pusa pe piaţa intr-un 
an de fiecare producător, exprimata in 
kilograme.

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Se elimină denumirea 
marginală a art.7 
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

Art.7 (1) - nemodificat

(2) - nemodificat
Autor: Comisia pentru sănătate

12 Art. 8 Obligaţiile în cazul introducerii 
medicamentelor pe piaţa naţională
(1) Producătorii care introduc pe piaţa 
naţională medicamente sunt responsabili 
pentru finanţarea colectării şi eliminării 
deşeurilor, pentru cantităţile necesare pentru 
atingerea obiectivelor prevăzute la art. 6 alin.
(2) , respectiv a cotelor prevăzute la art. 7 alin.

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Se elimină denumirea 
marginală a art.8 
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

Art.8. (1) Producătorii care introduc pe piaţa naţională 
medicamente sunt responsabili pentru finanţarea 
colectării' şi eliminării deşeurilor, corespunzător 
obiectivelor prevăzute la art. 6 alin. (1), respectiv a 
cotelor prevăzute la art. 7 alin. (1).”

[1].
(2)’ nemodifîcat(2) Pentru desfăşurarea activităţii, 

producătorii prevăzuţi la alin. Cil trebuie sa



fie înregistraţi la Administraţia Fondului 
pentru Mediu, iar înregistrarea se face prin 
depunerea primei declaraţii privind obligaţiile 
la Fondul pentru mediu.
(3) Producătorul are obligaţia de a realiza şi 
raporta la Direcţia Politică a Medicamentului 
din cadrul Ministerului Sănătăţii o evidenţă 
cantitativă, exprimată în kilograme, pentru 
medicamentele introduse pe piaţa naţională, 
atât pentru cantitatea de ambalaje, cât şi 
pentru cantitatea de substanţă farmaceutică.

(3) Producătorul are obligaţia de a realiza şi raporta la 
Direcţia Politica Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii o evidenţă 
cantitativă, exprimată în kilograme, pentru 
medicamentele introduse pe piaţa naţională, atât pentru 
cantitatea de ambalaje, cât şi pentru cantitatea de 
substanţă farmaceutică.
Autor: Comisia pentru sănătate

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Se elimină denumirea 
marginală a ari.9 
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

Art. 9 Obligaţiile privind răspunderea 
extinsă a producătorului
(1) Obligaţiile privind răspunderea extinsă a 
producătorului sunt următoarele:.
a) acoperirea costurilor pentru preluarea 
deşeurilor de la detinStorI, ambalajele 
dedicate
colectării, transportul, sortarea, recuperarea 
ambalajelor in vederea reciclării si eliminarea 
deşeurilor de substanţă farmaceutică;
b) îndeplinirea cel puţin a cotelor prevăzute 
la art. 7 alin. [2) pentru deşeurile pentru care 
sunt responsabili potrivit alin. (1);
c) raportarea lunara, către Administraţia 
Fondului pentru Mediu, pe baza de documente 
justificative, a cantitatii de deşeuri de 
substanţa farmaceutica colectata si eliminata, 
exprimata
in kilograme;
d) achitarea anuală, către Administraţia 
Fondului pentru Mediu, a unei contribuţii 
financiare de 30 lei per kilogram de deşeuri 
care fac obiectul obligaţiei de gestionare

13.

Art9 - (Ij Obligaţiile privind răspunderea extinsă a 
producătorului sunt următoarele:.

a) - nemodifîcat

b) îndeplinirea cel puţin a cotelor prevăzute la art. 7 alin. 
(2) pentru deşeurile pentru care sunt responsabili.”

c)- nemodifîcat

d) achitarea anuală, către Administraţia Fondului pentru 
Mediu, a unei contribuţii financiare de 30 de lei pentru 
kilogramul de deşeuri care fac obiectul obligaţiei de 
gestionare prevăzute la art. 7 alin. (2) şi care nu au fost 
colectate şi eliminate."______________________________



prevăzute la art. 7 alin. (2) şi care nu au fost 
colectate şi eliminate.

(2)Dacă un producător contractează OIREP, OREP preia 
obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi i se aplică regimul 
sancţionator corespunzător dispoziţiilor art. 15 alin. (2) 
lit. b), art. 15 alin. (3), respectiv art. 15 alin. (4)."

(2) Dacă un producător contractează OIREP, 
OREP preia obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi i 
se aplică regimul sancţionator corespunzător 
de la art. 15 alin. [2] lit. b], respectiv art. 15 
alin. (4).

(3) Prin excepţie de la alin. (2] teza I, obligaţia 
prevăzută la alin. (1) lit. c) revine atat 
producătorului, cat si OIREP-ului, in vederea 
efectuării de către Autoritatea Fondului 
pentru
Mediu a verificării incrucisate a datelor 
raportate.
(4) în cazul în care OIREP intră în procedura 
insolvenţei, obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. 
d] se impută asupra producătorului.

(3)- nemodificat

(4) în cazul în care OIREP intră în procedura insolvenţei, 
obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. d) se impută 
producătorului.
Autor; Comisia pentru sănătate

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Se elimină denumirea 
marginală a art. 10

14 Art. 10 Obligaţiile OIREP
(1) Pentru a fi autorizate, OIREP prevăzute de 
prezenta lege trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:
a) sa fie persoane juridice de drept privat fara 
scop patrimonial;
b) sa fie constituite exclusiv din producători, 
asa cum sunt definiţi la art. 3 alin. (1] lit. e];

Art.l0.- (1) Pentru a fi autorizate, OIREP trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:"

a) nemodificat
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

b) nemodificat

(2)- nemodificat(2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1] au 
următoarele obligaţii:
a) sa implementeze exclusiv obligaţiile 
privind răspunderea extinsa a producătorului 
pentru
deşeuri; ______________________________

a) - nemodificat



b) sa stabilbasca şi sa perceapă producătorilor 
tarife bazate pe distribuirea costurilor de 
funcţionare si de indeplinire a obligaţiilor 
aferente ra*spunderii extinse a producătorilor, 
intr-o
maniera de alocare direct proporţionala cu 
cantitatile,' exprimate in kilograme, de 
ambalaje de
medicamente si substanţa farmaceutica puse 
pe piaţa de producătorii contractaţi de 
organizaţia 
respectiva;
c) sa includă in contribuţiile fmanciare 
percepute|producatorilor pentru conformarea 
cu obligaţiile
privind răspunderea extinsa a producătorului 
numai categoriile de costuri prevăzute la art. 
9 alin. (!);■

b)- nemodificat

c) - nemodificat

d) să implementeze obligaţiile privind 
răspunderea extinsă a producătorului pentru 
toate cantităţile de deşeuri provenite de la 
populaţie, pentru oricare producător care 
solicită bcest lucru, potrivit procedurii 
stabilite prin ordin de ministru al mediului;
e) sa asigure, la solicitarea asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitara sau, după caz, a 
unităţilor.
administrativ-teritoriale sau subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale municipiilor, 
preluarea
şi eliminarea, de către operatori economici 
autorizat!, a deşeurilor de ambalaje din 
deşeurile de
medicamente provenite de la populaţie, in

d) să implementeze obligaţiile privind răspunderea 
extinsă a producătorului pentru toate cantităţile de 
deşeuri provenite de la populaţie, pentru oricare 
producător care solicită acest lucru, potrivit procedurii 
stabilite prin ordin al ministrului mediului, apelor şi 
pădurilor;
e) nemodificat



limita tarifelor practicate in piaţa la momentul 
solicitării;
f) sa indeplineasca cel puţin cotele prevăzute 
la art. 7, aplicate la Întreaga cantitate de 
deşeuri a
căror administrare a fost preluata de la 
producători pe baza de contract;
g) să achite costul serviciilorprestate pentru 
gestionarea deşeurilor, în baza cantităţilor de 
deşeuri, lunar, raportate de operatorii 
economici prevăzuţi la art. 3 alin. 1) lit. f];
h) sa tina evidenta şi sa transmită anual 
Comisiei prevăzute la alin. [3) un raport prin 
care sa faca dovada Îndeplinirii obligaţiilor 
prevăzute la lit. a) - g]
(3] Organizaţiile prevăzute la alin. (2}/0IREP 
pot funcţiona doar în baza unei licenţe 
eliberate de către o comisie, în continuare 
"Comisia", care:
a) acorda, suspenda, anuleaza si retrage 
licenţa de flinctionare a OIREP;
b) înregistrează producătorii în Registrul 
naţional al producătorilor gestionat de 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
şi publică lista acestora pe pagina de internet 
a Agenţiei;

f) - nemodifîcat

g) să achite costul serviciilorprestate pentru gestionarea 
deşeurilor, în baza cantităţilor de deşeuri, raportate 
lunar de operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. 1) 
lit. f);"
"h)să ţină evidenţa şi să transmită anual comisiei 
prevăzute la alin. (3] un raport prin care să facă dovada 
îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la lit. a) - g).

(3) OIREP pot funcţiona doar în baza unei licenţe 
eliberate de către o comisie, în continuare "Comisia", care:

a) nemodificat

b) înregistrează producătorii în Registrul naţional al 
producătorilor gestionat de Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului şi publică lista acestora pe pagina de 
internet a respectivei agenţii;"

c) avizează anual activitatea OIREP în baza 
documentaţiei 
obligaţiilor prevăzute la alin. (2), potrivit 
procedurii reglementate prin ordin de 
ministru al mediului;
(4) Constituirea Comisiei şi procedurile 
prevăzute la alin. [3) se reglementează prin 
ordin al ministrului Mediului, Apelor şi

c) avizează anual activitatea OIREP în baza documentaţiei 
care atestă îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (2), 
potrivit procedurii reglementate prin ordin al ministrului 
mediului, apelor şi pădurilor;

atestă îndeplinireacare

(4) Constituirea Comisiei şi procedurile prevăzute la alin. 
[3) se reglementează prin ordin al ministrului mediului, 
apelor şi pădurilor.______________________________



Pădurilor. Autor; Comisia pentru sănătate
15 Art. 11 Obligaţiile punctelor de desfacere a 

medicamentelor
(1) Punctele de desfacere care 
comercializează către consumatorii finali 
medicamente nu sunt considerate colectori în 
înţelesul Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi nu au obligaţia să se 
autorizeze suplimentar pentru îndeplinirea 
obligaţiilor care decurg din prezenta lege.
(2) Punctele de desfacere au următoarele 
obligalii:
a) sa incheie contracte in vederea gestionarii 
deşeurilor, cu operatorii economici autorizaţi

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Conform prevederilor 
HGnr. 1915/2006 
pentru aprobarea 
Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor 
Legii nr. 339/2005 
privind regimul juridic 
al plantelor,substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi 
psihotrope, art. 39,alin. 
(2):Medicamentele 
prevăzute la art. 38 
alin. (3) din Legea nr 
339/2005 se returneaza la 
farmacia care le-a eliberat, 
pe baza unui proces 
verbal de predare 
primire, Întocmit în 
trei exemplare, cu 
următoarea destinaţie: un 
exemplar ramane la 
farmacie, un exemplar, la 
persoana care a returnat 
medicamentele si un 
exemplar insoteste 
medicamentele pana 
la distrugerea acestora, 
conform prevederilor cap. 
VII. In consecinţă, potrivit 
prevederilor legale in 
vigoare, returnarea la 
farmacie a produselor 
psihotrope si stupefiante

Art. 11.- (1) Punctele de desfacere care comercializează 
către consumatorii finali medicamente nu sunt 
considerate colectori în înţelesul Legii nr. 211/2011 şi nu 
au obligaţia să se autorizeze suplimentar pentru 
îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prezenta lege."

(2)- nemodificat

a) - nemodificat

in
colectarea acestor tipuri de deşeuri;

b) sa asigure gratuit şi fără solicitarea datelor 
personale,pentru populaţie, posibilitatea de a se 
debarasa de deşeuri in recipiente dedicate, 
personalizate pentru colectarea acestor deşeuri, 
amplasate in cadrul structurii de vanzare; excepţie 
face colectarea produselor psihotrope şi stupefiante a 
căror returnare la punctele de desfacere a 
medicamentelor se face conform prevederilor HG nr. 
1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr.339/2005 privind 
regimul juridic al plantelor, substanţelor 
şi preparatelor stupefîante şi psihotrope, art.39, alin. 
(2), precum şi alte medicamente care au regim şi 
circuit special.

b) să asigure gratuit şi fără solicitarea datelor 
personale, pentru populaţie, posibilitatea de a 
se debarasa de deşeuri în recipiente dedicate, 
personalizate pentru colectarea acestor 
deşeuri, amplasate în cadrul structurii de 
vânzare;

c) sa predea deseurile exclusiv in baza 
contractelor incheiate potrivit lit. a);
d) sa informeze cu privire la disponibilitatea

c)- nemodificat



serviciului de preluare a deşeurilor si a 
sancţiunilor incidente, prin afişarea 
instrucţiunilor la loc vizibil, in cadrul 
punctului
e) sa tina evidenta lunara a deşeurilor 
preluate si predate in vederea eliminării si sa 
o raporteze Administraţiei Fondului pentru 
Mediu;

d) - nemodificat se face pe baza unui 
process verbal de predare 
primire, care implica si 
solicitarea datelor 
personale.
- Se elimină denumirea 
marginală a art.l 1

de vanzare;
e)- nemodificat
Autor: Comisia pentru sănătate

Art. 12 Obligaţiile deţinătorilor de deşeuri
(1) Deţinătorii de deşeuri au obligaţia să le 
predea pe acestea, în mod gratuit, exclusiv 
către oricare dintre punctele de desfacere.
(2) Sunt interzise:
a) abandonarea deşeurilor in cursuri de apa, 

pe sol, la gunoiul menajer, in reţeaua de 
canalizare ape uzate sau in orice alt loc in 
afara de punctele de desfacere a 
medicamentelor;

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Se elimină denumirea 
marginală a art. 12 
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

16.
Art.l2.- (1) Deţinătorii de deşeuri au obligaţia să le 
predea, în mod gratuit, doar punctelor de desfacere.

(2) < nemodificat

a)- nemodificat

b) introducerea, în recipientele dedicate 
colectării deşeurilor, a altor tipuri de deşeuri 
decât cele menţionate alte tipuri de deşeuri;
c) sustragerea medicamentelor sau deşeurilor 
aflate in recipientul dedicat colectării 
deşeurilor.

b) introducerea, în recipientele dedicate colectării 
deşeurilor, a altor tipuri de deşeuri decât cele menţionate
la art.3, alin. (1), lit. a) din prezenta Lege;”

c) - nemodifîcat
Autor: Comisia pentru sănătate

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Se elimină denumirea 
marginală a art. 13 
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

Art. 13 Obligaţia operatorilor economici
Operatorii economici au următoarele 
atribuţii şi obligaţii:
a) să deţină o autorizaţie validă de mediu 
pentru derularea acestei activităţi, pe întreaga 
perioadă în care preiau, deţin şi realizează 
operaţiuni cu aceste tipuri de deşeuri;
b) sa furnizeze punctului de desfacere
recipiente dedicate, adecvate pentru 
colectarea deşeurilor de la populaţie,________

17
Art.l3.- Operatorii economici au următoarele obligaţii:

a) să deţină o autorizaţie validă de mediu pentru 
derularea activităţilor prevăzute la art.3, alin. (1), lit. f) 
din prezenta Lege, pe întreaga perioadă în care preiau, 
deţin şi realizează operaţiuni cu aceste tipuri de deşeuri;

b) - nemodifîcat



recipiente astfel concepute incat sa prevină 
sustragerea conţinutului acestora;
c) sa gestioneze, prin operaţiuni de transport, 
depozitare, incarcare - descărcare, sortare, 
manipulare ambalajele de medicamente si 
substanţele farmaceutice;
d) sa predea exclusiv in vederea eliminării 
prin valorificare energetica/incinerare, 
deseurile de substanţa farmaceutica rezultate 
in urma sortării acesteia de ambalaje;
e) în calitatea lor de deţinători, au obligaţia să 
ţină evidenţa şi să raporteze lunar 
Administraţiei Fondului pentru Mediu şi 
A.N.R.S.C., pe bază de documente justificative, 
cantitatea de deşeuri de substanţă 
farmaceutică colectată şi eliminată, exprimată 
în kilograme, prevederile art. 9 alin. (4) fiind 
incidente;
f) sa furnizeze lunar informaţiile referitoare 
la cantitatile de deşeuri colectate, sortate si 
eliminate către producătorii de medicamente 
sau OIREP, in vederea incasarii costului 
serviciilor prestate pentru gestionarea 
deşeurilor.

c) - nemodiflcat

d] - nemodiflcat

e) în calitatea lor de deţinători, au obligaţia să ţină 
evidenţa şi să raporteze lunar Administraţiei Fondului 
pentru Mediu şi Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice, pe bază de documente justificative, 
cantitatea de deşeuri de substanţă farmaceutică colectată 
şi eliminată, exprimată în kilograme, prevederile art. 9 
alin. (4) fiind incidente;

f) nemodiflcat
Autor: Comisia pentru sănătate

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Se elimină denumirea 
marginală a art. 14 
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

Art. 14 Gestionarea deşeurilor
(1) Prin exceptare de la prevederile Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, republicată, gestionarea deşeurilor 
în sensul prezentei legi poate fi efectuată de 
orice operator licenţiat în condiţiile prevăzute 
de Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.
(2) Producătorii implementează răspunderea 
extinsa a producatomlui, prin oricare dintre

18
Art.l4.- (1) Prin derogare de la prevederile art. din 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, gestionarea deşeurilor în sensul prezentei legi 
poate fi efectuată de orice operator licenţiat în condiţiile 
prevăzute de Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare."

(2) - nemodificat



opţiunile prevăzute la art. 9 alin [1).
(3) Punctele de desfacere incheie un contract 
cu un operator economic autorizat pentru 
gestionarea deşeurilor provenite de la 
populaţie.
(4) Producătorii, prin operatori economici, 
distrug substanţa farmaceutica rezultata in 
urma
sortării si separării deşeurilor colectate, prin 
valorificare energetica sau, daca aceasta nu 
este
posibila, prin incinerare in instalaţii de 
incinerare, cu sau fara recuperare de energie.
(5) Procedura de gestionare a deşeurilor se 
stabileşte prin norme metodologice aprobate 
prin ordin al ministrului mediului.

(3) - nemodifîcat

(4)- nemodificat

(5) Procedura de gestionare a deşeurilor se stabileşte 
prin normele metodologice de punere în aplicare a 
prevederilor prezentei legi, care vor fi aprobate prin 
ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor. 
Autor: Comisia pentru sănătate

19 NemodificatCapitolul 111 
Sancţiuni

Art.15- Următoarele fapte, constituie contravenţii:20 Art. 15 Sancţiuni
(1) încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2), 
respectiv art. 10 alin. (4) constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de 
la 6 luni la 3 ani ori cu amendă.
(2) încălcarea dispoziţiilor prezentei legi 
constituie contravenţii, dacă nu au fost 
săvârşite în astfel de condiţii încât să 
constituie infracţiuni, şi se sancţionează după 
cum urmează:

cu amendă de 30 lei/kg pentru 
neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 7 
alin. (1]:
b) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, 
în cazul nerespectării prevederilor art. 9 alin. 
(1],, lit. a] - b] şi d) şi alin. (3), art. 10 alin. [2] 
lit. a] - f] şi h) şi art. 13 lit. dl;._____________

Adoptat cu majoritate 
de voturi

(1) încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2] constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 
ani ori cu amendă."
(2) - nemodificat

- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

a) cu amendă cuprinsă între 30 şi 40 lei/kg pentru 
neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (1);"

a)

b) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, în cazul 
nerespectării prevederilor art. 9 alin. (1} lit. a] - b) şi d) 
şi art. 10 alin. [2] lit. a) - f] şi h) şi art. 13 lit d); ”



c) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pe 
punct de lu'cru, in cazul nerespectarii 
prevederilor art. 11 alin. [2), art. 13 lit. b);
d) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, in 
cazul nerespectarii prevederilorart. 12;
(3) Constituie contravenţii şi se sancţionează 
cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de 
afaceri totală din anul financiar anterior 
sancţionării următoarele fapte, săvârşite cu 
intenţie sau din neglijenţă de întreprinderi ori 
asociaţii de întreprinderi:

c) - nemodificat

d)- nemodifîcat

(3) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă 
de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totală din anul 
financiar anterior sancţionării următoarele fapte, 
săvârşite cu intenţie sau din neglijenţă de producători şi 
operatori economici"

a) neindeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 
8 alin. (3],.art. 9 alin. (1) lit. c] si art. 13 lit. e);
b) îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 8 
alin. [3), art. 9 alin. (1) lit. c) si si art. 13 lit. e)

a) - nemodificat

b) • nemodificatm
mod defectuos, prin furnizarea de informaţii 
inexacte, incomplete sau care induc in eroare;

c) refuzul de a se supune unei inspecţii a organului 
competent, în temeiul art. 16 alin. (2);

c) refuzul de a se supune unei inspecţii a 
organului competent, în temeiul art. 9 alin.
(4];

(4)- nemodificat(4) Comisia prevăzută la art. 10 alin. [4) va 
lua următoarele masuri cu privire la licenţa 
OIREP:

a)- nemodificata) suspendarea licenţei pe o perioada de 30 
de zile, in cazul neindeplinirii obligaţiei 
prevăzute

alin.
b) retragerea licenţei in cazul nedepunerii 
raportului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. c] in 
termenul prevăzut la alin. [4) lit. a);
c) retragerea licenţei in cazul încălcării 
prevederilor

CD lit. c];la 9art.

b)- nemodificat

c)- nemodificat
mialin.10art.



d) revocarea licenţei in cazul prevăzut la art. 
15 alin. [1).
(5) Cuantumul dobânzilor şl penalităţilor 
aferente neîndeplinirii obligaţiilor fiscale 
către Fondul pentru Mediu în cazul 
neîndeplinirii cotelor prevăzute la art. 7 alin. 
(1] se percep potrivit Codului de Procedură 
Fiscală,

d}- nemodifîcat

(5) Cuantumul dobânzilor şi penalităţilor aferente 
neîndeplinirii obligaţiilor fiscale către Fondul pentru 
Mediu în cazul neîndeplinirii cotelor prevăzute la art. 7 
alin. (1] se percep potrivit prevederilor din Legea nr. 
207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Autor: Comisia pentru sănătate

Adoptat cu majoritate 
de voturi
Se elimină denumirea 
marginală a art. 16

21
Art.l6 (1) -Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (3) se fac de 
către personalul împuternicit al:

Art. 16 Competenţe
(l)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (3) 
se fac de către personalul împuternicit al:

- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

a) Gărzii Naţionale de Mediu pentru contravenţia 
prevăzută la art. 15 alin.(2) lit.b), constând în 
nerespectarea prevederilor art. 13 lit.d), precum şi 
pentru contravenţia prevăzută la art. 15 alin.(2) 
lit.d);'’.

a) Gărzii Naţionale de Mediu pentru art. 15 
alin. [2] lit. b] raportat art. 13 lit. d) şi art. 15 
alin.(2) lit.^)i

b) Administraţiei Fondului pentru Mediu 
pentru art. 15 alin. (2] lit. a) - b] raportat la 
art. 9 alin. (1) lit. a) - b] şi d] şi alin. [3), art. 10 
alin. [2) lit. a) - f] şi h] şi art 15 alin. [3);

b) Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru 
contravenţiile prevăzute la art 15 alin. (2] lit a) - b) 
constând în nerespectarea prevederilor art 9 alin. (1) 
lit a] - b] şi d] şi alin. (3), art 10 alin. [2] lit a] - f] şi h] şi 
art 15 alin. [3);''

c) Direcţiei de Sănătate Publică pentru contravenţia 
prevăzută ia art 15 alin. (2) lit. c) constând în 
nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2);

c) Direcţia de Sănătate Publice pentru art 15 
alin. (2) lit c] raportat la art 11 alin. [2);

(2) Autoritatea Fondului pentru Mediu (2)- nemodificat



desfăşoară inspecţii anunţate sau inopinate la 
producători, OIREP, puncte de desfacere a 
medicamentelor şi operatori economici 
pentru a verifica veridicitatea datelor 
raportate, pot solicita orice fel de informaţii 
sau justificări legate de îndeplinirea misiunii, 
atât la faţa locului, cât şi la convocare la sediu 
şi pot întreprinde următoarele acţiuni:
a) sa intre in orice incinte, terenuri si mijloace 
de transport ale subiectului controlului;
b) sa examineze registrele şi alte documente 
privind activitatea, indiferent de suportul pe 
care 
sunt

a) - nemodificat

b)- nemodifîcat

păstrate;
c) sa ia sau sa obţină, sub orice forma, copii 
sau extrase din aceste registre si documente;
d) să ceară oricărui reprezentant sau membru 
al personalului întreprinderii sau asociaţiei de 
întreprinderi explicaţii cu privire la faptele 
sau documentele legate de obiectul şi scopul 
inspecţiei şi să înregistreze răspunsurile 
acestora.
(3) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile 
prevăzute la art. 15 alin. (1] 
completează cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare.

c) - nemodificat
d) să ceară oricărui reprezentant sau membru al 
personalului producătorilor sau operatorilor 
economici explicaţii cu privire la faptele sau documentele 
legate de obiectul şi scopul inspecţiei şi să înregistreze 
răspunsurile acestora.”

(3) Contravenţiilor prevăzute la art.15 alin.(2) şi 
(3) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare".

(3] se

Autor; Comisia pentru sănătate
nemodificat22 Capitolul IV

Dispoziţii tranzitorii si finale

Adoptat cu majoritate 
de voturi

23 Art. 17 Dispoziţii tranzitorii



ArL 17-(1) în temen de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor emite regulamentul de autorizare pentru 
funcţionare operatorilor economici definiţi la art. 3.

(1) în temen de 60 de zile de la publicarea 
prezentei legi, Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor emite regulamentul de autorizare 
pentru funcţionare operatorilor economici 
definiţi la art. 10.
în temen de 8 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei • legi, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării elaborează în termen de 60 de zile 
de la publicarea prezentului act normativ. 
Ministerul Mediului modifică OM nr. 
1362/2018 privind aprobarea Procedurii de 
autorizare, avizare anuală şi de retragere a 
dreptului' de operare a organizaţiilor care 
implementează
răspunderea extinsă a producătorului

Se elimină denumirea 
marginală a ari. 17

- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ(2) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentului act normativ, Ministerul Mediului, apelor 
şi pădurilor modifică Ordinul ministrului mediului 
nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de 
autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului 
de operare a organizaţiilor care implementează 
obligaţiile privind răspunderea extinsă a 
producătorului, cu modificările şi completările 
ulterioare”privindobligaţiile

(3)în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentului act normativ. Ministerul mediului, apelor şi 
pădurilor modifică actele normative de funcţionare a 
instituţiilor din subordine în acord cu prevederile 
prezentei legi."

(2)în termen de 60 de zile de la publicarea 
prezentului act normativ. Ministerul Mediului 
modifică actele normative de funcţionare a 
instituţiilor din subordine în acord cu 
prevederile prezentei legi.

(3) în termen de 60 de zile de la publicarea 
prezentului act normativ. Ministerul Sănătăţii 
modifică actele normative de funcţionare a 
instituţiilor din subordine în acord cu 
prevederile prezentei legi.
(4) Procedura de raportare, tipul datelor şi 
informa|lilor privind gestionarea ambalajelor 
şi a deşeurilor de ambalaje, furnizate potrivit 
art. 9, se aproba prin ordin al ministrului 
mediului, in termen de 90 de zile de la data 
intrării in vigoare a prezentului act normativ.

(4) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentului act normativ, Ministerul Sănătăţii modifică 
actele normative de funcţionare a instituţiilor din 
subordine în acord cu prevederile prezentei legi."

(5) - Procedura de raportare, tipul datelor şi informa|lilor 
privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje, furnizate potrivit art. 9, se aproba prin ordin ai 
ministrului mediului, in termen de 90 de zile de la data 
intrării in vigoare a prezentului act normativ.



(6) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentului act normativ, ministrul mediului, apelor şi 
pădurilor emite ordinul privind obligaţiile prevăzute la 
art. 12 şi procedura de avizare, conform art. 11 alin. (2) . 
lit.b].
Autor: Comisia pentru sănătate

(5) în termen de 60 de zile de la publicarea 
prezentului act normativ, ministrul mediului 
emite ordinul privind obligaţiile prevăzute la 
art. 12 şi procedura de avizare, conform art. 
11 alin. (3] lit. b).

Dispoziţii
(1) Cifra de afaceri prevăzută la art. 15 alin. 
(3) este suma veniturilor realizate din 
vânzările de produse şi/sau din prestările de 
servicii realizate de intreprindere in cursul 
ultimului exerciţiu financiar, din care se scad 
sumele datorate cu titlu de obligaţii fiscale şi 
valoarea
exporturilor efectuate direct sau prin 
mandatar, inclusiv a operaţiunilor 
intracomunitare.
(2) Daca vreuna dintre persoanele juridice 
avute in vedere la aplicarea prevederilor art. 
15 alin. (3) face parte dintr-un grup de 
intreprinderi, pentru cifra sa de afaceri se va 
lua in considerare cifra de afaceri cumulata a 
respectivului grup, conform situaţiilor 
financiare anuale consolidate.

1824 Art. Art.l8.- Adoptat cu majoritate 
de voturi
Se elimină denumirea 
marginal a articolului 18.

comune

(1)- nemodificat

- conform ob.servaţiilor 
Consiliului Legislativ

contabilizata a

(2)- nemodificat

Autor: Comisia pentru sănătate

Art.l9.- Prezenta lege intră în vigoare la 90 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea

25 Art. 19 Intrarea în vigoare a legii
Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

- Se elimină denumirea 
marginală a art. 19
Adoptat cu majoritate 
de voturi
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

I".

Autor: Comisia pentru sănătate

26 Se eliminăCARTEA II: Adoptat cu majoritate



de voturi
Eliminarea marcărilor „ 
„CARTEA II: Modificarea 
unor reglementări în 
scopul gestionării 
deşeurilor"- conform 
observaţiilor Consiliului 
Legislativ

Modificarea unor 
reglementări în scopul 
gestionării deşeurilor

Autor: Comisia pentru sănătate

După articolul 19, se introduce un articol nou, notat 
cu art.20, care va avea următorul cuprins:

Adoptat cu majoritate 
de voturi
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

27.

" Art. 20.- La articolul 9 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.ll93 din 30 decembrie 2005, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 
105/2006,
ulterioare, alineatul fll se modifică şi se 
completează după cum urmează:"

1. Litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
e] o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor 
clasificate prin acte normative ca fiind dăunătoare pentru 
mediu, cu excepţia celor pentru care se percepe 
contribuţia prevăzută la lit. e^ ] introduse pe piaţa 
naţională de către operatorii economici.
2. După litera e) se introduce o nouă literă, lit.e^), cu 
următorul cuprins:

e ') o contribuţie de 30 lei/kg, datorată de operatorii 
economici care introduc sau distribuie 
naţională, sub orice formă, cu titlu profesional, 
medicamente provenite de la populaţie, pentru diferenţa 
dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor 
minime de eliminare prevăzute în Legea privind 
gestionarea deşeurilor de medicamente provenite de la 
populaţie şi cantităţile de deşeuri transmise spre

Art. I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul de Mediu se 
modifică după cum urmează:

modificările şi completărilecu

1. La articolul 9 alineatul (1), litera e] se 
modifică şi va avea următorul conţinut:
„e) o contribuţie de 2% din valoarea 
substanţelor clasificate prin acte normative ca 
fiind dăunătoare pentru mediu, cu excepţia 
celor pentru care se percepe contribuţia 
prevăzută la lit. e^) introduse pe piaţa 
naţională de către operatorii economici;"

2. La articolul 9 alineatul (1), după litera e) 
se introduce o literă nouă, lit. e'), care va 
avea următorul conţinut:

pe piaţa

e^ ) o contribuţie de 30 lei/kg, datorată de 
operatorii economici care introduc sau 
distribuie pe piaţa naţională, sub orice



eliminare în condiţiile legii.formă, cu titlu profesional, medicamente 
provenite de la populaţie, pentru diferenţa 
dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare 
obiectivelor minime de eliminare prevăzute în 
Legea privind gestionarea deşeurilor de 
medicamente provenite de la populaţie şi 
cantităţile de deşeuri transmise spre 
eliminare în condiţiile legii

Autor: Comisia pentru sănătate

După articolul 20, se introduce un nou articol,notat cu 
art.21, care va avea următorul cuprins:

Adoptat cu majoritate 
de voturi
- conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ

Art. II Legea nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalajese modifică după cum 
urmează:
1. La art. 16 alin. [8) se adaugă o literă nouă, 
lit. f], care va avea următorul conţinut:
„f) în cazul organizaţiilor de implementare a 
răspunderii extinse a producătorului, să aibă 
licenţă în vigoare, eliberată de Comisia 
prevăzută la art. 10 alin. [4) din Legea privind 
gestionarea deşeurilor de medicamente 
provenite de la populaţie;"

28

La articolul 16 alineatul (8) din Legea" Art. 21-
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.809 din 30 
octombrie 2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, după litera e) se introduce o nouă literă, 
lit.f), cu următorul cuprins:"

f) în cazul organizaţiilor de implementare a răspunderii 
extinse a producătorului, să aibă licenţă în vigoare, 
eliberată de Comisia prevăzută la art. 10 alin. (4) din 
Legea privind gestionarea deşeurilor de medicamente 
provenite de la populaţie;
Autor; Comisia pentru sănătate______________________




