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  Către,  
 
    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii 
legislative privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic, 
transmis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic  și Comisie pentru 
industrii și servicii , spre dezbatere pe fond, cu adresa nr. PL-x nr. 333 din  
data 20 octombrie 2017. 

 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE,                                                        PREŞEDINTE,                    

 Ion CUPĂ                                                              Iulian IANCU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
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Bucureşti, 6.03.2018                                                                                       
 

RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative privind modalitatea de gestionare a pungilor 

de plastic  
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic și Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, în procedură obișnuită, cu propunerea legislativă privind 
modalitatea de gestionare a pungilor de plastic, transmis cu adresa nr. PL-x. 
nr. 333 din 20 octombrie 2017, înregistrat cu nr.4c-27/702 din 10 octombrie 
2017, respectiv cu nr.4c-3/486 /2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 4 octombrie 2017. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil 
al Consiliului Legislativ (nr.341/17.05.2017).   

Guvernul, prin adresa nr.1235/DPSG/18.08.2017, nu susține  adoptarea 
propunerii legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 
legislativ pentru gestionarea pungilor de plastic, în vederea prevenirii sau reducerii 
impactului asupra mediului înconjurător, în contextul îndeplinirii angajamentelor 
asumate de România, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 
Demersul legislativ vizează toate pungile de plastic introduse pe piaţă, indiferent de 
materialul din care au fost realizate şi modul lor de utilizare. De asemenea, 
iniţiativa legislativă stabileşte conţinutul de biomaterial minim al pungilor de 
transport din materiale plastice de unică folosinţă, după cum urmează: minimum 
30% începând cu 1 ianuarie 2018, minimum 40% începând cu 1 ianuarie 2019, 
minimum 50% începând cu 1 ianuarie 2020, minimum 60% începând cu 1 ianuarie 
2025. Totodată, se instituie în sarcina operatorilor economici care produc pungile de 
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transport din materiale plastice obligaţia de a înscrie pe pungă marcaje care să 
indice faptul că este pungă de unică folosinţă sau este pungă care poate fi 
reutilizată şi nu trebuie abandonată. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile sesizate 
în fond au examinat propunerea legislativă, sus menţionată, în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 7 noiembrie 2017. La lucrările Comisiei au fost prezenți 
18 deputați din totalul de 20 membri ai comisiei.   

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 6 martie 2018. Din numărul total de 16 membri ai 
Comisiei au participat la şedinţă 12 deputaţi. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbaterea propunerii 
legislative a fost prezent, în calitate de invitat, domnul Laurențiu Neculaescu, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului.  

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 
legislative privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic întrucât 
Ministerul Mediului a elaborat un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje, care transpune Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce 
priveşte reducerea consumului de pungi de transport din plastic subţire aflat în 
prezent în procedură parlamentară.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioar e, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

 
 

       PREŞEDINTE,                                                        PREŞEDINTE,                    

 Ion CUPĂ                                                            Iulian IANCU 

        
       SECRETAR,                                                             SECRETAR, 
                                                                        
    Petru FARAGO                                                       Roxana MÎNZATU 
 

 
 
Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc                                                           Șef birou, Cristina Neicu 
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