
Parlamentul României

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE
privind instituirea „Tichetului Verde” pe teritoriul României

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. 1

Prezenta lege stabileşte regimul juridic privind instituirea, emiterea şi funcţionarea tichetului verde 

pe teritoriul României.

Art. 2

(1) Tichetul verde reprezintă biletul de valoare pe care operatorii economici care colectează deşeuri 

îl acordă deţinătorului de deşeuri atunci când acesta colectează separat şi predă la punctele de 

colectare ale operatorilor menţionaţi deşeuri reciclabile.

(2) Deşeurile reciclabile pentru care se pot acorda tichete verzi sunt: hârtie şi carton, sticlă, metal, 

materiale plastice, lemn, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi 

acumulatori, deşeuri provenind din autoturisme.

(3) Deşeurile reciclabile prevăzute la alineatele (1) şi (2) trebuie să fie selectate şi predate 

operatorilor economici care colectează deşeuri în mod corect şi distinct.

(4) Tichetul verde se acordă numai pentru deşeurile reciclabile prevăzute la alineatele (1), (2) şi

(3), generate, importate legal şi colectate pe teritoriul României.



Art. 3

(1) în înţelesul prezentei legi, termenii utilizaţi au semnificaţia celor definiţi în Anexa nr. 1 la 

Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.

(2) în înţelesul prezentei legi, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, 

utilizarea termenului „deţinător de deşeuri” va fi interpretată ca făcând referire la producătorul 

deşeurilor, persoană fizică ori juridică, sau la persoana fizică ori juridică ce se află în posesia 

acestora;

(3) In înţelesul prezentei legi, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, 

utilizarea termenului „operator economic care colectează deşeuri” va fi interpretată ca făcând 

referire la orice întreprindere/operator economic care desfăşoară o activitate autorizată de colectare 

şi acţionează în nume propriu pentru strângerea deşeurilor de la terţi în vederea transportării la o 

instalaţie de tratare.

(5) în înţelesul prezentei legi, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, 

utilizarea termenului „tichet verde” va fi interpretată ca făcând referire la contravaloarea în bani a 

deşeurilor reciclate şi predate către operator, virată numai pe suport digital.

Art. 4

Tichetul verde se emite în format digital, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a 

prezentei legi.

Art. 5

(1) Operatorii economici care colectează deşeuri au obligaţia de a acorda, sub formă de plată, 

numai tichete verzi deţinătorilor de deşeuri, atunci când aceştia predau la punctele de colectare 

organizate de operatorii respectivi deşeurile prevăzute la articolul 2, colectate separat.

(2) Tichetele verzi se acordă numai dacă operaţiunile de colectare separată şi transport a deşeurilor 

prevăzute de prezenta lege sunt asigurate de deţinătorul de deşeuri în conformitate cu dispoziţiile 

Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, republicată.



(3) Valoarea tichetului verde se stabileşte de către operator, pe tip de deşeu colectat, în 

conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Suportul digital al tichetului verde se acordă pe fiecare unitate locativă, numai în baza dovezii 

unui contract de salubrizare încheiat în prealabil pe unitatea locativă respectivă, conform normelor 

metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Informaţiile cu privire la locaţiile punctelor de colectare a deşeurilor reciclabile se regăsesc pe 

site-ul operatorilor economici care pun la dispoziţie punctele de colectare şi pe site-ul unităţii 

admnistrativ teritoriale / subdiviziunii administraţiv-teritoriale pe teritoriul căreia sunt înfiinţate 

respectivele puncte de colectare. Informaţiile se actualizează în mod periodic.

Art. 6

(1) Tichetele verzi se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice în 

conformitate cu Legea nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu 

modificările şi completările ulterioare, denumite, în continuare, unităţi emitente.

(2) Unităţile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei tichetelor 

verzi în condiţii de siguranţă.

(3) Unităţile emitente sunt obligate să ţină evidenţa tuturor comenzilor de tichete verzi primite şi 

a beneficiarilor tichetelor verzi.

(4) Unităţile emitente vor încheia contracte cu unităţile afiliate la care se vor putea utiliza tichetele 

verzi şi vor pune la dispoziţia operatorilor economici care comandă tichetele verzi şi a persoanelor 

care primesc tichete verzi lista unităţilor afiliate, actualizată periodic.

Art. 7

(1) Tichetele verzi pot fi utilizate ca mijloc de plată în incinta unităţilor afiliate cu care unităţile 

emitente încheie contracte, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Tichetele verzi nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de tutun, alcool, arme sau în activităţi 

de jocuri de noroc şi pariuri.



(3) Tichetele verzi pot fi utilizate şi pentru contractarea unor servicii care aduc valoare adăugată 

pentru protecţia mediului, cum ar fi serviciile de depoluare a apei sau solului, dispoziţia nefiind 

limitativă.

(4) Orice unitate / subdiviziune administrativ-teritorială care intenţionează să organizeze activităţi 

de igienizare sau de de-poluare poate, în baza unei hotărâri a consiliului local sau, după caz, în 

baza unei hotărâri a consiliului judeţean, să achiziţioneze de la unităţile emitente tichete verzi, 

pentru a plăti contravaloarea serviciilor de igienizare sau de-poluare către persoanele fizice sau 

juridice care desfăşoară aceste activităţi.

(5) Orice operator privat care prestează în mod voluntar servicii de igienizare / de-poluare care 

aduc plus-valoare unei unităţi / subdiviziuni administraţiv-teritoriale poate să achiziţioneze de la 

unităţile emitente tichete verzi, pe care să le acorde persoanelor fizice care se implică în 

desfăşurarea acestor activităţi, stimulând şi încurajând participarea unui număr cât mai mare de 

persoane fizice la desfăşurarea activităţilor pentru protecţia mediului.

(6) Orice instituţie administrativă sau unitate de învăţământ care prestează în mod voluntar servicii 

de igienizare / de-poluare care aduc plus-valoare unei unităţi / subdiviziuni administrativ-teritoriale 

poate să achiziţioneze de la unităţile emitente tichete verzi, pe care să le acorde persoanelor fizice 

care se implică în desfăşurarea acestor activităţi, stimulând şi încurajând participarea unui număr 

cât mai mare de persoane fizice la desfăşurarea activităţilor pentru protecţia mediului.

(7) Procedura prevăzută de alineatele (4), (5) şi (6) se stabileşte prin hotărâre de Guvern, la 

propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Art. 8

(1) Unităţile emitente au obligaţia de a colecta de la operatorii economici si de a vira către Fondul 

pentru Mediu contribuţia prevăzută la articolul 9 alineatul (1) litera a) din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările 

ulterioare. Valoarea acestei contribuţii va fi calculată în funcţie de valoarea tichetelor verzi emise 

pentru fiecare operator economic care comandă; tichete verzi. Operatorii economici care vor plăti 

către unităţile emitente contribuţia la Fondul pentru mediu vor putea deduce suma plătită unităţii 

emitente din contribuţia totală datorată Fondului? pentru mediu în perioada de raportare.



(2) Unităţile emitente au obligaţia să vireze contribuţia colectată de la operatorii economici către 

Fondul pentru Mediu în termenul legal de plată.

(3) Procedura prevăzută la alineatele (1) şi (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Art. 9

(1) Unităţile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte, prin care 

se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor verzi, 

astfel încât să permită o evidenţă clară a sumelor utilizate în temeiul contractelor încheiate cu 

operatorii economici care colectează deşeuri şi cu unităţile afiliate, care acceptă tichete verzi.

(2) Unităţile emitente de tichete verzi pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot 

încheia contracte cu organizaţii care administrează schema/ aranjamentul de plată ori cu alte 

organizaţii specializate, după caz.

Art. 10

(1) Decontarea tichetelor verzi între unităţile afiliate care le acceptă şi unităţile emitente se face 

numai prin intermediul unităţilor bancare sau prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după 

caz, potrivit legii. Acelaşi regim de decontare se va aplica şi în cazul relaţiei dintre operatorul 

economic care colectează deşeuri şi unitatea emitentă.

(2) Sumele derulate prin operaţiunile cu tichetele verzi de către unităţile emitente nu pot fi utilizate 

pentru reinvestirea în alte scopuri.

Art. 11

(1) Costurile legate de emiterea tichetelor verzi se suportă integral de către operatorul economic 

care colectează deşeuri.

(2) Operatorul economic care colectează deşeuri şi care contractează cu o unitate emitentă serviciul 

de emitere a tichetelor verzi achită atât contravaloarea nominală a tichetelor verzi distribuite 

producătorilor iniţiali de deşeuri, cât şi costul de emitere şi gestionare a suportului digital.

(4) Operatorul economic prevăzut la alineatul (2) achită contribuţia la Fondul pentru mediu, 

potrivit dispoziţiilor articolului 8.



(5) Tichetele verzi emise pe suport digital nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de 

numerar sau de preschimbare în numerar.

(6) Tichetele verzi pot fi utilizate doar pe teritoriul României.

(7) Tichetele verzi pot fi utilizate doar în termenul de valabilitate de 1 an şi numai pentru 

achiziţionarea bunurilor şi serviciilor puse la dispoziţie de unităţile afiliate.

(8) Tichetele verzi pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală corespunzătoare sumei de 

acordat, stabilită conform prezentei legi.

(9) Tichetele verzi pe suport digital pot fi utilizate, numai cu respectarea prevederilor alineatelor

(6) şi (7), inclusiv pentru plăţi online.

Art. 12

(1) Operatorii economici care colectează deşeuri, în urma unei consultări publice cu deţinătorii de 

deşeuri din unitatea / subdiviziunea administrativ-teritorială în care îşi desfăşoară activitatea, 

stabilesc şi informează publicul cu privire la condiţiile şi modalitatea de acordare a tichetelor verzi.

(2) Unităţile emitente au obligaţia de a comunica operatorilor economici care colectează deşeuri 

lista unităţilor afiliate corespunzătoare reţelei utilizate la care se pot folosi tichetele verzi. La 

stabilirea acestor unităţi afiliate vor fi avute în vedere calitatea serviciilor şi un nivel redus al 

preţurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.

(3) Contractarea serviciilor privind emiterea tichetelor verzi de către operatorii economici care 

colectează deşeuri se realizează în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(4) Tichetele verzi pot fi acordate către deţinătorii de deşeuri numai de către operatorii economici 

care au încheiat contracte de prestări ale serviciilor prevăzute de prezenta lege cu unităţi emitente, 

pentru tichetul verde.

(5) Valoarea tichetelor verzi pe suport digital nu poate fi transferată dacă operatorii economici nu 

au achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor verzi în format digital 

achiziţionate, costul aferent emiterii şi gestiunii acestora şi contribuţia pentru Fondul pentru mediu, 

în conformitate cu prevederile articolului 8.



(6) Debitarea sumelor corespunzătoare produselor solicitate se realizează la valoarea respectivelor 

produse.

Art. 13

Tichetul verde este valabil numai dacă următoarele menţiuni sunt înscrise pe tichetul verde pe 

suport digital sau sunt stocate într-un alt mod în acesta:

(a) numele şi adresa emitentului;

(b) perioada de valabilitate de 1 an a utilizării tichetului verde;

(c) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de produse conţinând tutun, produse alcoolice, 

arme sau în activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.

Art. 14

(1) Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, 

potrivit legii penale, să fíe considerate infracţiuni:

a) utilizarea tichetelor verzi în alt scop decât cel prevăzut de prezenta lege;

b) solicitarea şi/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor verzi sau pentru fracţiuni din 

acestea;

c) refuzul nejustificat al unităţilor afiliate care acceptă tichete verzi de furnizare a bunurilor sau 

serviciilor; refuzul este justificat dacă există bănuieli întemeiate privind autenticitatea tichetelor 

verzi;

d) emiterea de tichete verzi de către alţi operatori economici decât cei prevăzuţi la articolul 3 

alineatul (3);

e) comercializarea tichetelor verzi contra unei fracţiuni de preţ sau a altor bunuri/servicii decât cele 

stabilite prin prezenta lege;

f) recompensarea deţinătorilor de deşeuri pentru deşeurile selectate şi predate operatorilor 

economici prin intermediul unei altfel de plăţi decât cea prin tichetele verzi.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:



a) cu 1,5 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c);

b) cu 3 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. b);

c) cu 14 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), e), f).

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă fapta unităţilor emitente de a 

alimenta tichete verzi pe suport digital cu nerespectarea prevederilor art. 7 alin (1) şi (2) şi art. 11 

alin (8).

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă fapta unităţilor emitente de a 

emite tichete verzi cu nerespectarea prevederilor art. 13.

(5) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată, stabilit în condiţiile legii.

Art. 15

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14 se fac de către personalul 

cu atribuţii de control, împuternicit în acest sens, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 16

Contravenţiilor prevăzute la art. 14 şi 15 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17

(1) Controalele privind acordarea de tichete verzi de către operatorii economici prevăzuţi la 

articolul 3 se efectuează de către reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu.

(2) Nerespectarea obligaţiei de acordare a tichetelor verzi de către operatorii economici prevăzuţi 

la articolul 3 alineatul 3 se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 Iei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se realizează de către personalul cu atribuţii, 

împuternicit în acest sens, din cadrul MimsterulpiijFînanţelor Publice şi de către organele de control 

abilitate din cadrul Ministerului Mediului, Ape^oim. Pădurilor.



(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii 

procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii 

prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul- 

verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

(5) împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate 

face plângere la instanţa competentă, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Prevederile alineatelor (1) -  (5) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18

în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice şi 

Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei 

legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 19

Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat, în şedinţa d in .............cu respectarea prevederilor art. 75
şi art. 76, alin. (2) din Constituţia României republicată.

Preşedintele Senatului 
Anca Dana Dragu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în şedinţa din..................cu respectarea
prevederilor art. 75 şi art. 76, alin. (2) din Constituţia României republicată. 

Preşedintele Camerei Deputaţilor 
Ludovic Orban


