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Provocări legislative actuale în materia DEEE-urilor 
Agenda 
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• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice („OUG 5/2015”) – în vigoare de 
la 26 aprilie 2015 

 Art. 25 alin. (7) – termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare 

a OUG 5/2015 pentru procedura şi criteriile de licenţiere a 

organizaţiilor colective (organizații de transfer de responsabilitate 

- OTR-uri) = până la 25 iulie 2015; 

 Art. 45 alin. (5) – licenţele de operare ale OTR-urilor au expirat la 

data de 31 decembrie 2015; 

 31 decembrie 2015 – publicarea proiectului de ordin privind 

procedura și criteriile de licențiere („Proiectul de Ordin”) pe site-

ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 

 5 februarie 2016 – publicarea variantei actualizate a Proiectului 

de Ordin, ca urmare a propunerilor din piață. 

 

 

 

 

Contextul teoretic și practic actual în materia DEEE-urilor (I) 

Scurtă prezentare a cadrului legal în materia DEEE-urilor 
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• OTR-urile – licență necesară pentru a putea funcționa și „prelua” 

responsabilitățile producătorilor de EEE-uri  

• Lipsă de control, proceduri și mijloace de control ale autorităților cu 

privire la îndeplinirea țintelor de colectare 

• Probleme referitoare la modalitatea de determinare a valorii 

„timbrului verde” – costurile reale ale colectării, tratării şi eliminării în 
condiţii de protecţie a mediului („costuri de gestionare”) 

 Valoarea timbrului verde – calculată de fiecare OTR individual 

 Inexistența unei limite minime și/sau a unei modalități de calcul a 

timbrului verde => diferențe semnificative între OTR-uri 

 Lipsa expertizei autorităților care avizează valoarea timbrului 

verde pentru a determina caracterul „real” al valorii acestuia 

 

Contextul teoretic și practic actual în materia DEEE-urilor (II) 

Câteva observații din practica recentă 
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• Licența de operare a OTR-urilor: 

 Între documentele necesare – planul de operare -> trebuie să 

includă, între altele, (i) valoarea declarată a timbrului verde, și 

(ii) modul de calcul al acestuia 

 Nelimitată în timp 

 Poate fi însă revizuită sau chiar anulată  

• Viza anuală acordată OTR-urilor: 

 Controlul Gărzii Naționale de Mediu – îndeplinirea țintelor impuse 

de OUG 5/2015 

 Audit financiar 

 Audit de conformitate 

 

 

Noutăți legislative în curs de dezbatere 

Proiectul de Ordin pentru licențierea OTR-urilor 
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• Insuficienta reglementare a modului de calcul al timbrului verde 

• Probleme legate de modalitatea de obținere a vizei anuale 

 Emiterea rapoartelor de audit financiar și de conformitate 

 Corelarea dintre rapoartele de audit și controalele Gărzii Naționale de 
Mediu 

• Anularea licenței de operare 

 Urmare a neacordării vizei anuale în 2 ani consecutivi 

 Atenție: OTR-ul poate funcționa 1 an fără viză anuală, cât timp încă 

este valabilă licența de operare 

 Posibilitatea OTR-urilor de a obține o nouă licență de operare după 
anularea celei anterioare – neclară 

• Revizuirea licenței de operare – lipsă termen și sancțiune 

 

 

 

 

Necesitatea de modificare a proiectului de Ordin 

Considerații teoretice derivate din practică 
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• Neatingerea țintelor de colectare prevăzute de OUG 5/2015 

• Insuficiente pârghii de control ale autorităților cu privire la activitatea 

OTR-urilor 

• Sancțiuni aplicabile OTR-urilor 

• Dezechilibre în piață legate de valoarea timbrului verde 

• Pentru o mai bună coordonare a legislației în domeniul DEEE-urilor -> 

necesară modificarea coroborată cel puțin a OUG 5/2015 și a noului 

ordin privind licențierea OTR-urilor 

 

Potențialul impact al proiectului de Ordin 

Exemple de posibile consecințe practice 
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Thank you! 



Schoenherr is one of the top corporate law firms in central and eastern europe. With our wide-ranging network of offices throughout CEE/SEE, we offer our clients 
unique coverage in the region. The firm has a long tradition of advising clients in all fields of commercial law, providing seamless service that transcends national 
and company borders. Our teams are tailor-made, assembled from our various practice groups and across our network of offices. Such sharing of resources, local 
knowledge and international expertise allows us to offer the client the best possible service.  www.schoenherr.eu 
 


