
 INTERPELARE 

 

Adresată: domnului ministru Barna TANCZOS, Minerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor 

De către: deputat Nicoleta Matilda Goleac, circumscripția electorală 42-

BUCURESTI 

Grupul parlamentar: Partidul Social Democrat 

Obiect: Stadiul implementării în legislația națională a Sistemului de 

Garanție - Returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile  

 

Stimate domnule ministru, 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, la finalul anului 2020 a supus 

dezbaterii publice1 proiectul de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea Sistemului 

de Garanție - Returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile. Astfel: 

1. În data de 19.11.2020 a fost publicat pe pagina de internet a ministerului 

proiectul de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea Sistemului de Garanție - 

Returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile. 

2. În data de 23.12.2021 este afișată pe pagina de internet a ministerului 

varianta consolidată a acestui proiect de act normativ, rezultată în urma 

derulării procesului de consultare publică și transmisă ministerelor 

avizatoare. 

Iată că a trecut aproape un an de zile de la data dezbaterii publice a 

proiectului de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea Sistemului de Garanție - 

Returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile și încă nu s-a adoptat și 

publicat în Monitorul Oficial acest act normativ, deși România este obligată să 

îndeplinească obiectivele de reciclare stabilite pe plan european, astfel încât să 

se reducă poluarea. 

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă omenirea este 

poluarea cu deșeuri și România a fost deja penalizată prin declanșarea mai 

multor proceduri de infringement în domeniul mediului. 

                                                             
1 Informație publică, disponibilă online la adresa de internet: 

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-

stabilirea-sistemului-de-garantie-returnare-pentru-ambalaje-primare-nereutilizabile/3799, 

accesată la data de 03.09.2021. 
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În capitală ne sufocăm din cauza gunoaielor și a creșterii poluării și știm 

cu toții cât de greu ne-a fost în vara aceasta, la peste 35 de grade Celsius să 

vedem mormane de gunoaie pe străzi și în parcuri în timp ce autoritățile locale 

bâjbâiau după o soluție. În capitală am ajuns să ne temem că, din cauza 

problemei gunoaielor, ne este pusă în pericol sănătatea dar, în același timp, este 

afectat și mediul înconjurător iar urmările sunt pe termen lung, cu impact și 

asupra generațiilor viitoare. 

 În acest context, adoptarea Sistemului de Garanție – Returnare ar fi 

însemnat să eliminăm de pe străzi o mare parte din ambalajele de plastic, stică și 

metal. 

Domnule ministru, având în vedere cele de menționate anterior coroborat 

cu faptul că ați mai fost întrebat2 de alt coleg deputat despre acest act normativ 

în data de 17.05.2021, vă rog să aveți amabilitatea să îmi răspundeți la 

următoarele întrebări: 

1. Care este stadiul implementării în prezent în legislația națională a 

Sistemului de Garanție - Returnare pentru ambalaje primare 

nereutilizabile? 

2. Dacă există blocaje de natură legislativă pentru implementarea acestui 

proiect de act normativ, vă rugăm să le nominalizați și să ne exemplificați 

ce acțiuni concrete ați întreprins pentru a se debloca implementarea în 

legislația națională a Sistemului de Garanție - Returnare pentru ambalaje 

primare nereutilizabile ? 

3. Care este situația avizelor obținute până în acest moment cu privire la 

acest proiect de act normativ? Vă rugăm să nominalizați! 

4. Când estimați că este data la care se va publica în Monitorul Oficial al 

României acest proiect de act normativ? 

 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris! 

Cu aleasă considerație, 

 

Deputat, 

Nicoleta Matilda Goleac 

  
                                                             
2 Informație publică, disponibilă online la adresa de internet: 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62953&idl=1, accesată la data de 

03.09.2021. 




