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Camera Deputaților

Hotărârea  nr.  28/2018  privind  adoptarea  opiniei  referitoare  la

Comunicarea  Comisiei  către  Parlamentul  European,  Consiliu,  Comitetul

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la punerea

în  aplicare  a  pachetului  de  măsuri  privind  economia  circulară:  opțiuni

pentru  abordarea  interfeței  dintre  legile  privind  substanțele  chimice,

produsele și deșeurile - COM(2018) 32

În vigoare de la 29 mai 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 445 din 29 mai 2018. Formă aplicabilă la 29 mai 2018.

În temeiul  prevederilor art. 67 și  ale art. 148 din Constituția  României,  republicată,  ale Legii nr. 373/2013
privind  cooperarea  dintre  Parlament  și  Guvern  în  domeniul  afacerilor  europene  și  ale art.  160-185 din
Regulamentul  Camerei  Deputaților,  aprobat  prin  Hotărârea  Camerei  Deputaților nr. 8/1994,  republicat,  cu
modificările și completările ulterioare,
Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/213 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în
ședința din 8 mai 2018, Camera Deputaților:

1. Susține promovarea unei ample dezbateri în cadrul Uniunii cu privire la modul în care pot fi abordate în

mod  satisfăcător  elementele  majore  identificate  la  interfața  dintre  legile  privind  substanțele  chimice,
produsele și deșeurile, în condițiile respectării principiului subsidiarității.
2. Consideră  că  pentru  a  avea  eficiență  în  aplicare,  normele  armonizate  vor  trebui  să  țină  seama  de

varietatea  condițiilor  socioeconomice  locale  și  regionale,  precum  și  de  cadrul  legislativ  și  instituțional  al
statelor membre, pentru a evita suprapunerea de atribuții.
3. Recomandă ca sistemul de informare al Uniunii cu privire la prezența substanțelor chimice care prezintă

motive de îngrijorare să includă o etichetare destinată publicului larg.
4. Recomandă ca produsele electronice de tipul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente și altele de

acest tip să fie proiectate în așa fel încât componentele cu nivel ridicat de pericol din punctul de vedere al
toxicității să fie identificabile cu ușurință de către cei ce dezmembrează aparatele, iar prospectele acestora
să includă astfel de informații.
5. Consideră  că  bunurile  importate  în  Uniune  ar  trebui  să  urmeze  același  regim  ca  și  cele  produse  pe

teritoriul  său, dar că, pentru a profita de avantajele pieței  globale,  Uniunea ar trebui să depună eforturi  în
cadrul organismelor internaționale și pe cale bilaterală pentru a determina adoptarea de condiții similare și
în alte zone.
6. Consideră  că  în  privința  deșeurilor  care  conțin  substanțe  ce  prezintă  motive  de  îngrijorare  ar  trebui

prevăzută o etapă intermediară, în care acestea să fie eliminate, în loc de a fi reciclate.
7. Consideră  că  ar  trebui  să  aliniem  în  continuare  normele  privind  clasificarea  pericolelor,  astfel  încât

deșeurile să poată fi considerate periculoase pe baza acelorași norme aplicabile produselor, iar procesul de
aliniere este o ocazie de a identifica eventuale situații  în care protecția prevăzută apare ca exagerată prin
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prisma experienței acumulate.
8. Consideră că o mai bună armonizare a normelor privind încetarea statutului de deșeu ar putea include un

statut intermediar, în care să fie aplicabilă o combinație de prevederi ce au ca obiect deșeurile și prevederi
ce  au  ca  obiect  produsele,  cu  caracter  temporar,  abordare  ce  ar  oferi  timp  statelor  membre  mai  puțin
avansate în această direcție de a ajunge în etape superioare ale economiei circulare.
Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din 23 mai 2018, cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI

DEPUTAȚILOR,

FLORIN IORDACHE

București, 23 mai 2018.
Nr. 28.

Tiparit de - la 29.05.2018.
Document Lege5 - Copyright © 2018 Indaco Systems.

2/2

https://lege5.ro/App/Document/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226543&d=2018-05-29#p-43226543
Mihaela
Highlight

Mihaela
Highlight

Mihaela
Highlight

Mihaela
Highlight

Mihaela
Highlight


