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Tax & Legal Alert 
19 octombrie, 2022 

 

În acest număr: 

Modificări și completări ale regulilor aplicabile în privința sistemului de garanție-returnare pentru 
ambalaje primare nereutilizabile 

În data de 07 octombrie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 979 HG nr. 1214/05.10.2022 pentru 
modificarea și completarea HG nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru 
ambalaje primare nereutilizabile. Principala modificare de interes imediat constă în amânarea datei de 
la care devine obligatoriu, de la 1 octombrie 2022 până la 30 noiembrie 2023. 

Modificări aduse Codului Muncii  

În data de 19 octombrie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 Legea nr. 283/2022 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Modificările vizează transpunerea dispozițiilor 
Directivei 2019/1152 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană 
și ale Directivei 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și 
îngrijitorilor.  
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I. HG nr. 1214/05.10.2022 pentru modificarea și completarea HG nr. 
1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru 
ambalaje primare nereutilizabile (SGR) 

HG nr. 1214/05.10.2022 aduce o serie de modificări și completări cu privire la reglementarea sistemului 
de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (SGR), principala modificare de interes 
imediat fiind amânarea datei de la care devine obligatoriu de la 01.10.2022 până la 30.11.2023. 

De asemenea, actul normativ aduce o serie de alte modificări şi completări ale regulilor aplicabile 
administratorului SGR, producătorilor și comercianților, printre care: 

 clarificarea faptului că obligațiile producătorilor aferente răspunderii extinse a acestora în ceea 
ce privește colectarea și reciclarea deșeurilor provenite de la ambalajele SGR se îndeplinesc 
exclusiv în cadrul SGR; 

 se extinde termenul până la care au obligația de a se înregistra în SGR producătorii existenți 
care introduc pe piața națională produse ambalate în ambalaje SGR, precum și comercianții de 
produse ambalate în ambalaje SGR existenți, noul termen fiind de cel puțin 150 de zile înainte 
de data de la care SGR devine obligatoriu; 

 nu se mai stabilește un obiectiv minim de colectare a sistemului SGR pentru primul an 
calendaristic incomplet de operare al SGR, respectiv pentru perioada 30.11.2023 – 31.12.2023; 
ne așteptăm, însă, să fie vorba despre o necorelare care va fi remediată printr-o modificare 
ulterioară a HG 1074/2021;   

 se modifică termenul până la care administratorul SGR stabilește şi publică pe pagina de 
internet a acestuia procedura de înregistrare în SGR; 

 pe lângă posibilitatea consumatorului de a solicita restituirea valorii garanției în numerar, în 
cazul preluării manuale a ambalajelor SGR a fost introdusă și posibilitatea de restituire a valorii 
garanției prin voucher; 

 atât în cazul preluării manuale, cât și al preluării prin echipament automat de preluare a 
ambalajelor SGR, returnarea garanției prin transfer bancar este posibilă, la solicitarea 
consumatorului/ utilizatorului final, numai cu acordul comerciantului şi cu suportarea 
comisioanelor bancare de către solicitant; 

 voucherele oferite în schimbul ambalajelor SGR returnate în punctele de returnare organizate 
de unitățile administrativ-teritoriale/ asociațiile de dezvoltare intercomunitară (UAT/ADI) vor 
putea fi schimbate în numerar sau  utilizate la oricare dintre structurile de vânzare de pe raza 
UAT/ ADI; 

 voucherele oferite în schimbul ambalajelor SGR returnate în punctele de returnare organizate 
în baza parteneriatelor dintre UAT/ ADI și comercianți având structuri de vânzare cu o 
suprafață mai mică de 200 mp vor putea fi schimbate în numerar sau  utilizate la oricare dintre 
structurile de vânzare ale comercianților asociați;  

 reglementarea unei perioade de grație până la data de 31.12.2024 în care se permite 
introducerea pe piață și comercializarea produselor care se află în stocul producătorilor sau 
comercianților la data de 30.11.2023, chiar dacă ambalajele nu sunt inscripționate cu marcajul 
specific SGR; 

 posibilitatea ca bunurile importate sau achiziționate intracomunitar începând cu data de 
30.11.2023 să nu fie inscripționate cu marcajul specific sistemului de garanţie-returnare la 
momentul importului/ achiziției intracomunitare, cu condiția ca acestea să fie inscripționate 
înainte de prima furnizare pentru distribuire, consum sau utilizare; 

 introducerea posibilității administratorului SGR de a solicita oricând Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor modificarea valorii garanției, fără nicio perioadă minimă în care să fie 
aplicată valoarea actuală; modificarea valorii garanției trebuie aprobată prin Hotărâre de 
Guvern; 

 pentru punctele de returnare realizate prin asociere cu alți comercianți sau prin acord de 
parteneriat cu UAT/ADI s-a introdus o diferențiere a distanței maxime dintre punctele de 
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returnare și structurile de vânzare prin care nu se colectează ambalaje SGR, respectiv 500 m 
în localitățile rurale și 150 m pentru localitățile urbane; 

 eliminarea condiției prin care codul de bare aplicat pe ambalajul SGR sau pe eticheta 
produsului să permită stabilirea datei fabricației și numărul de lot; 

 la solicitarea motivată a administratorului SGR adresată Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor cu maxim 60 de zile înainte de 30.11.2023, termenul de intrare în funcțiune a SGR 
poate fi prelungit prin Hotărâre de Guvern, caz în care obiectivele de colectare stabilite pentru 
anul 2024 se vor calcula numai pentru perioada cuprinsă între data intrării în funcțiune a SGR 
și data de 31.12.2024;  

 cu privire la sancțiunile aplicabile, față de forma inițială a HG 1074/2021 au fost introduse o 
serie de completări, inclusiv introducerea amenzii contravenționale între 20.000 și 40.000 de 
lei pentru încălcarea interdicției comercianților de a comercializa produse ambalate în 
ambalaje SGR care nu sunt marcate cu marcajul specific SGR, constatarea și sancționarea faptei 
fiind în sarcina Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor; 

 s-a introdus definiția produsului ambalat în ambalaj SGR, în sensul că reprezintă o singură 
unitate de produs îmbuteliat într-un singur ambalaj SGR. 

HG 1074/2021, cu modificările aduse prin HG 1214/2022, are un impact asupra major asupra proceselor 
și fluxurilor fizice, a proceselor și fluxurilor existente în sistemele informatice de gestiune ale 
comercianților și producătorilor precum și în procesele financiar-contabile. Prin urmare, este necesar 
ca fiecare entitate care intră sub incidența acestei reglementări să efectueze o analiză a fluxurilor 
aferente sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile care intră sub 
incidența SGR și a monografiei contabile corespunzătoare, să identifice corect și complet obligațiile 
aplicabile și să implementeze modificările necesare în vederea asigurării conformării. 

 

II. Modificări aduse Codului muncii prin Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ („Legea nr. 283/2022”) 
aduce modificări Codului muncii, cu scopul de a transpune dispozițiile Directivei 2019/1152 privind 
transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană și ale Directivei 2019/1158 
privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor. Legea aduce 
modificări atât cu privire la relațiile de muncă din sectorul privat, cât și din cel public. 

Printre modificările aduse Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, se numără: 

 Reguli suplimentare cu privire la tratamentul advers  

În afară de cazurile deja reglementate, va fi interzisă exercitarea oricărui tratament advers: 

- venit ca reacție la o plângere sau sesizare a organelor competente, respectiv la o 
acțiune în justiție cu privire la încălcarea oricăror drepturi legale (nu doar cu privire la 
principiul tratamentului egal și al nediscriminării, ca în trecut) – reprezentând 
victimizare potrivit Codului muncii; 

- față de salariații, sindicatele, reprezentanții angajaților care inițiază plângeri sau 
proceduri în scopul asigurării respectării drepturilor reglementate de Codul muncii. 

Legea consacră dreptul salariatului care consideră că a fost victima unui tratament advers de 
a solicita în instanță despăgubiri și de a solicita anularea situației create ca urmare a 
tratamentului advers sau restabilirea situației anterioare. 

 O nouă obligație de informare 

Angajatorii vor trebui să furnizeze angajaților lor noi sau existenți informații referitoare la: 

- posibilitatea angajatului de a lucra în locuri diferite, precum și dacă deplasarea este 
asigurată sau decontată de către angajator; 
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- salariul de baza și alte elemente constitutive ale remunerației, evidențiate separat, 
periodicitatea plății și metoda de plată; 

- condițiile de efectuare și compensare a orelor suplimentare, precum și, dacă este 
cazul, modalitățile de organizare a muncii în schimburi; 

- condițiile privind perioada de probă, dacă aceasta există; 

- dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator; 

- condițiile în care angajatorul acoperă asigurările medicale private, contribuțiile 
suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională, precum și condițiile de 
acordare, la inițiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, reprezentând avantaje în 
bani acordate sau plătite de angajator ca urmare a activității profesionale a 
salariatului; 

- țara/țările în care urmează să se desfășoare munca – în cazul angajaților care trebuie 
să călătorească în străinătate. 

 Reguli privind perioada de probă 

Este interzisă stabilirea unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între 
aceleași părți se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeași funcție și cu 
aceleași atribuții. 

 Prevederi suplimentare privind dreptul salariaților de a cumula mai multe contracte de muncă 

În cazul salariaților care lucrează în baza mai multor contracte individuale de muncă (la același 
angajator sau la angajatori diferiți), programul de lucru va trebui să nu se suprapună. 

De asemenea, va fi interzisă aplicarea unui tratament nefavorabil angajaților care cumulează 
contracte individuale de muncă. 

 Un nou drept pentru angajați - dreptul de a cere trecerea pe un post vacant cu condiții de muncă 
mai favorabile 

Salariații vor avea dreptul de a cere trecerea pe un post vacant cu condiții de muncă mai 
favorabile, după expirarea perioadei de probă, dacă au o vechime mai mare de 6 luni la același 
angajator. 

 Noi interdicții privind concedierile 

Sunt adăugate noi interdicții de concediere: 

- din motive legate de exercitarea drepturilor de a fi informat  cu privire la elementele 
prevăzute la art. 17 alin. (3) și art. 18 alin. (1) (obligația angajatorilor de a informa 
persoana selectată în vederea angajării sau salariatul cu privire la anumite elemente), 
exercitarea drepturilor salariaților în perioada de probă, perioada de probă pentru 
contracte pe durată determinată și formarea profesională; 

- pe durata concediului paternal, a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de 
la locul de muncă în situații neprevăzute. 

 Definiții pentru programul de muncă, modelul de organizare a muncii, modul de organizare 
flexibil a timpului de lucru 

Legea definește concepte precum programul de muncă, modelul de organizare a muncii, 
modul de organizare flexibil a timpului de lucru. 

În plus, angajatorul are dreptul să stabilească programe de lucru individualizate, la cererea sau 
cu acordul salariaților. 

 Noi tipuri de concedii – concediu de îngrijitor și absența de la locul de muncă în situații 
neprevăzute 

Concediul de îngrijitor trebuie acordat la cererea salariaților pentru ca aceștia să ofere îngrijire 
sau sprijin personal unei rude (adică părinte, copil sau soț) sau altei persoane care locuiește cu 
angajatul și care are nevoie de sprijin/îngrijire ca urmare a unei boli grave. Concediul de 
îngrijitor va fi de maximum 5 zile lucrătoare/an. 
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De asemenea, salariații vor avea dreptul de a lipsi de la muncă din cauza unor situații 
neprevăzute, determinate de urgențe familiale cauzate de boală sau accident, care impun 
prezența imediată a salariaților, în condițiile informării prealabile a angajatorului și cu 
recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului 
de lucru a salariatului. 

Aceste absențe nu pot avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, 
angajatorul și salariatul stabilind de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de 
absență. 

 Noi elemente de conținut în regulamentul intern 

Noi secțiuni vor trebui incluse în regulamentul intern: 

- reguli referitoare la preaviz; 

- Informații cu privire la politica generală de formare a salariaților, dacă există. 

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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