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CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
intrare
ieş;r£Bp / AVIZ

referitor la propunerea legislativă privind instituirea 

”Tichetului Verde” pe teritoriul României (b322/30.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind instituirea "Tichetului Verde” pe teritoriul 

României (b322/30.06.2021).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 20.07.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

motivare:

• obligaţia impusă operatorilor economici care colectează deşeuri de a emite tichete verzi 

a căror valoare nominală minimă/maximă este deocamdată necunoscută, ar putea genera 

măsuri abuzive în contextul stabilirii normelor de aplicare în viitor;

• o consecinţă gravă a prevederilor art. 2 alin. (4) ar fi aceea că „tichetul verde” va putea fi 

acordat şi în cazul importului de deşeuri, ajungându-se astfel la situaţia conform căreia, 

un comportament ce aduce prejudicii mediului să fie nu sancţionat, ci dimpotrivă, să fie 

încurajat.

Preşedinte, 
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