GUVERNUL ROMÂNIEI

Lege
pentru
modificarea și completarea Legii nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic
Având în vedere cantitatea mare de deșeuri care apare în urma desfășurării evenimentelor și
reuniunilor publice,
Luând în considerare politicile și strategiile naționale în ceea ce privește prevenirea generării
deșeurilor și utilizarea unor produse cu durată mai mare de viață sau cu un impact redus asupra
mediului,
Ținând cont de impactul major pe care îl au produsele din plastic, în special cele de unică
folosință asupra mediului, precum și faptul că în cele mai multe cazuri aceste produse ajung să fie
eliminate prin depozitare în loc să fie reciclate sau valorificate,
Având în vedere principiile economiei circulare precum și necesitatea colectării separate a
deșeurilor în vederea creșterii gradului de reciclare,
Ținând cont de prevederile politicilor europene în ceea ce privește interzicerea anumitor
produse din plastic de unică folosință,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta Lege:

Art. I. - Legea nr.54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
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”Art .1 Prezenta lege reglementează organizarea și desfășurarea evenimentelor și reuniunilor publice,
activităţile de picnic și recreere, desfăşurate pe domeniul public ori privat al statului şi/sau al
unităţilor administrativ-teritoriale.”
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art 2. Prezenta lege are ca scop prevenirea, reducerea şi eliminarea impactului negativ asupra
mediului, asupra stării de sănătate a populaţiei, generat de practicarea inadecvată a activităţilor
prevăzute la art. 1.”
3. La articolul 3, după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:
f) evenimente și reuniuni publice- orice eveniment public de tip concert, festival, serbare, zilele
orașului/comunei, demonstrație, manifestatie politică sau religioasă, care este organizat sau autorizat
de către autoritatea publică locală
4. La articolul 5, literele f) g) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:
” f) să asigure dotarea zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi a zonelor indicate
pentru activităţile de picnic cu infrastructura necesară colectării separate a deşeurilor pe minim trei
fracții – reciclabile, nereciclabile și biodegradabile inscripţionate corespunzător, precum şi cu toalete
ecologice;
g) să asigure marcarea corespunzătoare a punctelor pentru colectarea separată a deşeurilor, precum
şi afişarea, în mod obligatoriu, a regulilor privind colectarea separată, cu exemplificarea tipurilor de
deşeuri;
k) să asigure serviciul de salubritate în vederea ridicării deşeurilor colectate separat;
5. După articolul 5 se introduc trei noi articole, art. 5^1-5^3 cu următorul cuprins:
”Art 5^1 Organizatorii evenimentelor și reuniunilor publice sunt obligați:
a)

să asigure infrastructura necesară colectării separate a deşeurilor pe minim trei fracții –

reciclabile, nereciclabile și biodegradabile inscripţionate corespunzător, precum şi cu toalete
ecologice;
b)

să asigure igienizarea și salubrizarea locului de desfășurare a evenimentului și reuniunii

publice pe toată durata desfășurării inclusiv după încheierea acestuia;
c) să se asigure că produsele alimentare și băuturile comercializate sau oferite gratuit la locul de
desfășurare a evenimentului si reuniunii publice sunt ambalate în ambalaje reutilizabile sau în
ambalaje biodegradabile care respectă standardul SR 13432:2002.
d) Să furnizeze participanților la evenimentul sau reuniunea publică, prin intermediul unor
materiale informative, informații specifice privind sistemul de colectare separată pus la dispoziție și a
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condițiilor care trebuie îndeplinite pentru colectarea corectă a deșeurilor produse în cadrul
evenimentului sau reuniunii publice.
Art 5^2 Este interzisă utilizarea la evenimentele și reuniunile publice a ambalajelor din plastic de
unică folosință pentru produsele alimentare sau băuturile comercializate sau oferite gratuit.
Art 5^3 Organizatorii evenimentelor și reuniunilor publice sunt obligați să se asigure că unitățile care
comercializează sau oferă gratuit produse alimentare și băuturi la locul de desfășurare al
evenimentului și reuniunii publice, utilizează ambalaje reutilizabile sau biodegradabile care respectă
standardul SR 13432:2002.”
6. La articolul 6 după lineatul (2) se introduce un nou alineat, alin 3) cu următorul conținut:
”(3) Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să urmărească prin intermediul structurilor
din subordine respectarea de către organizatorii evenimentelor și reuniunilor publice a prevederilor
prezentei legi.”
7. La articolul 7, alineatul 1 litera c) se modifică și va avea următorul conținut:
”c) să depună deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de
deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea separată;”
8. După articolul 7 se introduce un nou articol, art. 7^1 cu următorul cuprins:
”Art 7^1 Persoanele fizice care participă la evenimentele sau reuniunile publice sunt obligate:
a) să depună deşeurile doar în locurile special amenajate respectând infrastructura pusă la dispoziție
de organizatori;
b) să depună deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de
deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea separată;
c) să nu arunce pe jos, in locul de desfăsurare a evenimenului si reuniunii publice sau în împrejurimi
mucuri de țigări, ambalaje folosite sau deșeuri de orice fel”
9. La articolul 8, alineatul 1 literele a) și f se modifică și vor avea următorul conținut:
”a) nerespectarea prevederilor art. 5, 5^1 lit. a), c), d) și 5^3 cu amendă de la 10.000 lei la 50.000
lei;”
……
”f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. f), o), p) și art. 7^1 cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
10. La articolul 8, alineatul 1 după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1) cu următorul
conținut:
”a^1) nerespectarea prevederilor art. 5^1 lit. b) și 5^2 cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei;”

3

11. La articolul 8, alineatul 3 se modifică și va avea următorul conținut:
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate
din minimul amenzii aplicate. Autorităţile prevăzute la alin. (2) menţionează această posibilitate în
procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
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