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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         București, 09.06.2022 
                                                        Nr.4c-3/522/2021 

 
 
 
 
Către,  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Domnului Preşedinte Bogdan-Iulian Huțucă 

 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 

Domnului Preşedinte George-Cătălin Stângă 
 

 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra Propunerii  

legislative privind instituirea „Tichetului Verdeˮ pe teritoriul României, 

transmisă, pentru dezbatere în fond, Comisiei pentru industrii și servicii, 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru mediu și echilibru 

ecologic, cu adresa nr.P.L.x. 501/2021 din 18 octombrie 2021. 

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

  

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

 
 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

 București, 09.06.2022 
                                                        Nr.4c-3/522/2021 

 
 
 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra Propunerii  legislative privind instituirea „Tichetului Verdeˮ pe 

teritoriul României 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 
Propunerea  legislativă privind instituirea „Tichetului Verdeˮ pe teritoriul 
României, transmisă cu adresa nr.P.l.x. 501/2021 din 18 octombrie 2021, 
înregistrată la comisie sub nr.4c-3/522/2021 din 18 octombrie 2021. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.631/03.08.2021, avizează 
favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.5425/20.07.2021, 
avizează nefavorabil proiectul de act normativ. 

Guvernul, prin adresa nr.3215/2022 din 04 aprilie 2022, nu susține 
adoptarea inițiativei legislative. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 11 octombrie 2021. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu 
avizul nr.4c-7/519 din 16 noiembrie 2021, a avizat negativ propunerea 
legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu avizul nr.Plx 
501/2021 din 22 februarie 2022, a avizat favorabil propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare instituirea 
regimului juridic al „Tichetului Verde”, care reprezintă, conform expunerii de 
motive, biletul de valoare pe care operatorii economici care colectează deșeuri 
reciclabile (hârtie, metal, plastic, deșeuri din autoturisme, deșeuri din baterii și 
acumulatori, deșeuri electronice și electrice) îl acordă deținătorului de deșeuri 
atunci când acesta selectează, transportă și livrează la punctul de lucru al 
operatorului respectiv deșeurile reciclabile. De asemenea, se propune ca tichetul 
verde să fie emis în format electronic, acesta putând fi achiziționat de către 
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operatorul de deșeuri doar de la unitățile autorizate de către Ministerul 
Finanțelor. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea legislativă 
în şedinţa din 08 iunie 2022. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de 
prezență. 

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru industrii și servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea 
Propunerii  legislative privind instituirea „Tichetului Verdeˮ pe teritoriul 
României, din următoarele considerente: 

- măsurile propuse duc la dublarea legislației naționale deoarece în 
România există deja o serie de mecanisme și acte normative funcționale care 
reglementează activitățile de colectare și reciclare a deșeurilor, și anume:  

1. Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările 
ulterioare;  

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile 
de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările 
ulterioare;  

3. Hotărârea Guvernului nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și 
acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și 
completările ulterioare; 

4. Legea nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a 
vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- inițiativa legislativă nu este armonizată cu prevederile Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul că acest act normativ prevede că 
plătitorul la fondul de mediu este persoana care predă deșeurile, iar suma se 
reține prin stopaj la sursă de către operatorul economic colector, iar în cuprinsul 
inițiativei legislative se specifică faptul că se achită integral contravaloarea 
deșeurilor la deținător, iar contribuția la fondul de mediu este în sarcina 
operatorului economic colector; 

- inițiativa legislativă nu este armonizată cu prevederile art.114 
alin.(2) lit.g) coroborate cu cele ale art.115 alin.(1) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că 
persoanele fizice care aduc deșeuri ce nu provin din gospodăria proprie (venituri 
care sunt neimpozabile în conformitate cu art.62 lit.f) din Codul fiscal) sunt 
obligate la plata unui impozit pe venit aferent contravalorii deșeurilor predate, 
impozit care, de asemenea, este reținut la sursă și virat de operatorul economic 
colector; 

- obligaţia impusă operatorilor economici care colectează deşeuri 
de a emite tichete verzi a căror valoare nominală minimă/maximă este 
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deocamdată necunoscută, ar putea genera măsuri abuzive în contextul stabilirii 
normelor de aplicare în viitor; 

- 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. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 


