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În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare 

pentru ambalaje primare nereutilizabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1120 din 

21 noiembrie 2022, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: 

"  

(1) Producătorii care introduc pe piaţa naţională produse ambalate prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligaţia 

să se înregistreze în baza de date gestionată de către administratorul SGR până la data de 28 februarie 2023. 

(2) În scopul prevăzut la alin. (1), producătorii au obligaţia de a transmite administratorului SGR prevăzut 

la art. 18 alin. (1) o notificare în format digital cu semnătură electronică simplă sau calificată care să 

cuprindă cel puţin următoarele: 

a) datele de identificare ale producătorului, însoţite de o copie a certificatului de înregistrare fiscală; 

b) numele, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale persoanei de contact desemnate din partea 

producătorului în relaţia cu administratorul SGR; 

c) numărul de unităţi de ambalaje care fac obiectul SGR în conformitate cu art. 10 alin. (5) din Legea nr. 

249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi greutatea aferentă de ambalaj exprimată în 

kilograme introduse pe piaţa naţională în anul calendaristic anterior, defalcate pe tip de material, volum per 

unitate de ambalaj şi categorii de produse conţinute." 

2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

"  

(1) Comercianţii au obligaţia să se înregistreze în baza de date gestionată de către administratorul SGR 

până la data de 28 februarie 2023." 

3. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 

"  

Procedura de înregistrare în SGR se stabileşte de către administratorul SGR şi se face disponibilă pe pagina 

proprie de internet." 
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