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Comisia pentru Afaceri Europene 

AVIZ
Proiect de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului iir.93/2020 pentru 

modiflcarea si completarea art.38 din Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr.5/2015 
privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Comisia pentru Afaceri Europene a fost sesizata cu AVIZ, prin adresa L361/2020, la 
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.93/2020 
pentru modlHcarea si completarea art.38 din Ordonanta de urgenfa a Guvernului 
nr.5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Proiectul de ordonanta de urgenta are ca obiect, in fapt, modiflcarea §i completarea 
art.38 din Ordonanfa de urgenta a Guvernului nr.5/2015 privind deseurile de echipamente 
electrice §i electronice, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Interven^iile legislative vizeaza alinierea legisla^iei nafionale de profil ia normele ?! 
exigenfele europene incidente in materie, respectiv Directiva (UE] 2018/849 a 
Parlamentului European ^i a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directive! 
2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directive! 2006/66/CE privind bateriile §i 
acumulatorii §i deseurile de baterii §i acumulatori §i a Directive! 20I2/19/UE privind 
de§eurile de echipamente electrice 5! electronice, in contextul indeplinirii obligaliilor 
asumate de Romania, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

Termenul de "ierarhia deseurilor" induce 0 neclaritate in aplicarea legii, deoarece nu 
este 0 definitie clara prin care sa se impuna aplicarea unui lant tehnologic bine defmit.

Clasificarea operatiunilor din lantul tehnologic trebuie sa impuna un anumit circuit al 
deseurilor de la colectare pana la etapa finala de selectare sau depozitare in gropile de 
gunoi.

Se considers ca termenul de "ierarhia deseurilor" nu constituie o traducere corecta a 
ceea ce se dore§te a fi reglementat, deoarece legiuitorul ar trebui sa faca referire la o 
clasificare a etapelor privind parcursul prelucrarii deseurilor cu importanta si 
obligativitatea indeplinirii unor etape foarte bine definite de norme.

Etapele de procesare a deseurilor in ordinea importantel lor sunt: prevenirea, 
reducerea, reciclarea/procesarea, recuperarea si ultima etapa cea de depozitare a 
rezidurilor finale.



Aceste etape nu pot fi definite prin sintagma utilizata de initiatorul proiectului legislativ 
respectiv, "ierarhia deseurilor".

Neimpunerea unei obligativitati stricte si a unor sanctiuni ferme a parcurgerii etapelor 
de procesare a deseurilor conduce la disfunctionalitati in ceea ce priveste parcursul 
deseurilor, fapt care s-a concretizat prin deschiderea procedurii de infringement la adresa 
Romaniei.

In ^edin^a din data de 10 iunie 2020, Comisia pentru Afaceri Europene a analizat 
proiectul de lege §i a hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte aviz favorabil, iara 
amendamente.
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