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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                                                                          SENATUL 

 

LEGE  

pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare 

a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

 

ARTICOL UNIC 

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, 

se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La Art. 5 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 

cuprins: 

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) se interzice introducerea pe piața națională și 

comercializarea pungilor de transport din plastic subțire cu mâner.” 

 

2. Art. 9 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Operatorii economici, care marchează ambalaje pentru identificare în vederea 

îmbunătăţirii activităţilor de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje potrivit Deciziei 

97/129/CE de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în 

conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

ambalajele și deșeurile de ambalaje sunt obligați să aplice sistemul de marcare şi identificare 

prevăzut în anexa nr. 3.” 
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3. Art. 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 10 – (1) Operatorii economici care introduc pe piaţa națională ambalaje reutilizabile 

sunt obligaţi să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul 

reutilizabil al unui ambalaj prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să 

corespundă unor reutilizări multiple. 

(2) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile 

și/sau pungi de transport din plastic, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte 

subțire, sunt obligaţi să aplice sistemul depozit.  

(3) Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate în ambalaje 

reutilizabile și operatorii economici care comercializează pungi de transport din plastic sunt 

obligaţi să organizeze un sistem pentru colectarea ambalajelor reutilizabile și a pungilor de 

transport din plastic de la utilizatori sau consumatorii finali.  

(4) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile 

și/sau pungi de transport din plastic sunt obligaţi să informeze consumatorii asupra valorii de 

depozit.  

(5) Circulaţia ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face cu respectarea 

prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare.” 

 

4. Art. 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 11 Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje primare 

reutilizabile și/sau pungi de transport din plastic sunt obligaţi să informeze consumatorii 

asupra sistemului de colectare și returnare a valorii de depozit plătită pentru acestea.” 

 

5. Partea introductivă și litera c) ale Art. 16 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 16 – (1) Operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor 

devenite deșeuri pe teritoriul național și îndeplinirea cel puțin a obiectivelor prevăzute la art. 

14, după cum urmează: 

…………………………………………………………………………………………………. 
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c) operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi 

de transport din plastic, sunt responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje;” 

 

6. La Art. 17 după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul 

cuprins: 

„(6) Începând cu data de 27 mai 2018, Ministerul Mediului raportează cu privire la consumul 

anual de pungi de transport din plastic subțire atunci când furnizează către Comisia Europeană 

date privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, potrivit prevederilor alin. 

(5).” 

 

7. Art. 21 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin unităţile subordonate, precum 

şi autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale promovează campanii de 

informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici privind:  

a) sistemele de returnare, colectare şi valorificare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

care le sunt disponibile;  

b) contribuţia lor la refolosirea, valorificarea şi reciclarea ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje;  

c) sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piaţă;  

d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje prevăzute la art. 23; 

e) impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de pungi de transport din plastic 

subțire. 

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului se asigură că pungile de transport 

din plastic biodegradabile și compostabile sunt etichetate în conformitate cu specificațiile 

prevăzute în actul de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană care stabilește 

specificațiile etichetelor sau ale marcajelor menite să asigure recunoașterea la nivelul Uniunii 

a pungilor de transport din plastic biodegradabile.” 

 

8. La Anexa 1 lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„g) ambalaj reutilizabil – ambalaj care este supus operației prevăzute la lit. ț).  
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Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piaţă atunci când este făcut disponibil pentru 

prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conţină, să îl protejeze, să îl 

manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte.  

Ambalajul reutilizabil se consideră deşeu de ambalaj când se înlătură, la sfârşitul duratei utile 

de viaţă. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deşeu de ambalaj atunci când este returnat 

pentru a fi refolosit.  

Ambalajul reutilizabil nu se consideră ambalaj introdus pe piaţă atunci când este refolosit 

pentru ambalarea unui produs şi făcut disponibil din nou.  

Cantitatea de deşeuri de ambalaje reutilizabile generate într-un an se consideră a fi egală cu 

cantitatea de ambalaje reutilizabile introduse pe piaţa naţională în anul respectiv;”   

 

9. La Anexa 1 după litera h) se introduc cinci noi litere, literele h1), h2), h3), h4) și h5), cu 

următorul cuprins: 

„h1) pungi de transport din plastic - pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din 

plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri sau produse; 

h2) pungi de transport din plastic subțire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui 

mai mică de 50 de microni; 

h3) pungi de transport din plastic foarte subțire - pungi de transport din plastic cu grosimea 

peretelui mai mică de 15 microni, care sunt necesare din motive de igienă sau care sunt 

utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru 

contribuie la prevenirea risipei de alimente; 

h4) pungi de transport din plastic oxodegradabile - pungi de transport fabricate din materiale 

plastice care includ aditivi care catalizează fragmentarea materialelor plastice în 

microfragmente; 

h5) plastic - un polimer, în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de 

înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 

1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a 

Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a 

Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, 
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la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care este capabil să 

funcționeze drept principal component structural al pungilor de transport.” 

 

*** 

Prezenta lege transpune în legislaţia naţională Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce 

privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire, publicatã în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 115/11 din 6.5.2015. 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi 

ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

        PREŞEDINTELE                                             PREŞEDINTELE SENATULUI, 

CAMEREI DEPUTAŢILOR,                                 

                      

   Liviu Nicolae DRAGNEA                    Călin Constantin Anton Popescu - TĂRICEANU 


