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DIRECTIVA 2019/904/UE 
privind reducerea impactului anumitor produse din plastic 

asupra mediului 
 

Proiect de Lege privind reducerea impactului anumitor produse 
din plastic asupra mediului 

 

Propuneri 
de modficare 
 a proiectului 

Observații 

Art Prevederi Art Prevederi   

Art 1 Obiective 
 
Obiectivele prezentei directive sunt de a preveni și 
a reduce impactul anumitor produse din plastic 
asupra mediului, în special asupra mediului 
acvatic, și asupra sănătății umane, precum și de a 
promova tranziția la o economie circulară cu 
modele de afaceri, produse și materiale 
inovatoare și durabile, contribuind astfel la 
funcționarea eficientă a pieței interne. 

Art 1 Obiective 
 
Obiectivele prezentei legi sunt de a preveni și de a 
reduce impactul anumitor produse din plastic asupra 
mediului, în special asupra mediului acvatic, și asupra 
sănătății umane, precum și de a promova tranziția la o 
economie circulară cu modele de afaceri,  produse și 
materiale inovatoare și durabile, contribuind astfel la 
funcționarea eficientă a pieței interne. 

  

Art 2 Domeniu de aplicare 
  
(1) Prezenta directivă se aplică produselor din 
plastic de unică folosință enumerate în anexă, 
produselor fabricate din materiale plastice 
oxodegradabile și echipamentelor de pescuit care 
conțin plastic. 

Art 2 
 

Domeniu de aplicare 
 
(1) Prezenta lege se aplică produselor din plastic de 
unică folosință enumerate în anexă, produselor 
fabricate din materiale plastice oxodegradabile și 
echipamentelor de pescuit care conțin plastic. 
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(2) În cazul în care prezenta directivă prevede 
norme care intră în conflict cu normele din 
Directiva 94/62/CE sau 2008/98/CE, prezenta 
directivă prevalează. 

(2) Prezenta lege constituie o lex specialis în raport 
cu Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu 
modificările și completările ulterioare și Legea nr. 
211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
(3) În cazul unui conflict între prezenta lege și Legea 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările 
și completările ulterioare și Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor, cu modificările și completările 
ulterioare, prezenta lege prevalează în cadrul 
domeniului său de aplicare, respectiv în cazul 
restricțiilor privind introducerea pe piață. 
 
(4) În cazul măsurilor de reducere a consumului, 
cerințele privind produsele, cerințele de marcare și 
răspunderea extinsă a producătorilor, prezenta lege 
completează Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu 
modificările și completările ulterioare, Legea nr. 
211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Legea nr. 201 din 4 noiembrie 
2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, 
prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a 
produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 
pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun. 
 

Reformulare 
Alin. (2) si (3) 

Alin (2) si (3) se 
suprapun, in alin 2 se 
spune ca aceasta lege 
este o lege speciala 
fata de Legea 
249/2015 si Legea 
211/2011, iar in alin. 3 
ca aceasta lege 
prevaleaza fata de 
prevederile acelorasi 
legi. Or, cand spui ca o 
lege este o lege 
speciala fata de alte 
prevederi, inseamna 
ca deroga si ca se 
aplica cu prioritate 
fata de prevederile 
respective, care 
constituie legea 
generala intr-un 
domeniu. 
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Art 3 Definiții 
  
În sensul prezentei directive, se aplică următoarele 
definiții: 

Art 3 Definiții 
  
În sensul prezentei legi, se aplică următoarele definiții: 

  

1. „plastic” înseamnă un material constând dintr-
un polimer, astfel cum este definit la articolul 3 
punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la 
care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte 
substanțe și care poate funcționa ca o 
componentă structurală principală a produselor 
finale, cu excepția polimerilor naturali care nu au 
fost modificați chimic; 

 1. „plastic” înseamnă un material constând dintr-
un polimer, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 
5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la care este 
posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și 
care poate funcționa ca o componentă structurală 
principală a produselor finale, cu excepția polimerilor 
naturali care nu au fost modificați chimic; 

  

2. „produs din plastic de unică folosință” înseamnă 
un produs care este fabricat în întregime sau 
parțial din plastic și care nu este conceput, 
proiectat sau introdus pe piață pentru a realiza, în 
cadrul ciclului său de viață, mai multe cicluri sau 
rotații prin returnare la producător pentru a fi 
reumplut sau reutilizat în același scop în care a fost 
conceput; 

 2. „produs din plastic de unică folosință” înseamnă 
un produs care este fabricat în întregime sau parțial din 
plastic și care nu este conceput, proiectat sau introdus 
pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viață, 
mai multe cicluri sau rotații prin returnare la producător 
pentru a fi reumplut sau reutilizat în același scop în care 
a fost conceput; 

  

3. „materiale plastice oxodegradabile” înseamnă 
materiale din plastic care conțin aditivi 

 3. „materiale plastice oxodegradabile” înseamnă 
materiale din plastic care conțin aditivi care, prin 
oxidare, duc la fragmentarea materialelor plastice în 
microfragmente sau la descompunerea chimică; 

  

4. „echipamente de pescuit” înseamnă orice 
articole sau unelte care sunt utilizate în activitatea 
de pescuit sau în acvacultură pentru a viza, a 
captura sau a crește resurse biologice marine, sau 
care plutesc la suprafața mării și care sunt utilizate 
cu scopul de a atrage și de a captura sau de a crește 
astfel de resurse biologice marine; 

 4. „echipamente de pescuit” înseamnă orice 
articole sau unelte care sunt utilizate în activitatea de 
pescuit sau în acvacultură pentru a viza, a captura sau a 
crește resurse biologice marine, sau care plutesc la 
suprafața mării și care sunt utilizate cu scopul de a 
atrage și de a captura sau de a crește astfel de resurse 
biologice marine; 
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5. „deșeuri de echipamente de pescuit” înseamnă 
orice echipament de pescuit care intră sub 
incidența definiției deșeurilor de la articolul 3 
punctul 1 din Directiva 2008/98/CE, inclusiv toate 
componentele separate, substanțele sau 
materialele care au făcut parte din aceste 
echipamente de pescuit sau au fost atașate 
acestora atunci când acestea au fost aruncate în 
mare, inclusiv atunci când au fost abandonate sau 
pierdute; 

 5. „deșeuri de echipamente de pescuit” înseamnă 
orice echipament de pescuit care intră sub incidența 
definiției deșeurilor de la articolul 3, Anexa 1, punctul 9, 
din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu 
modificările și completările ulterioare, inclusiv toate 
componentele separate, substanțele sau materialele 
care au făcut parte din aceste echipamente de pescuit 
sau au fost atașate acestora atunci când acestea au fost 
aruncate în mare, inclusiv atunci când au fost 
abandonate sau pierdute; 

  

6. „introducere pe piață” înseamnă prima punere 
la dispoziție a unui produs pe piața unui stat 
membru; 

 6. „introducere pe piață” înseamnă prima punere 
la dispoziție a unui produs pe piața din România sau din 
celelalte state membre al UE; 

 Propunem 
modificarea definitiei 
din Anexa 1 la Legea 
249 in acelasi sens. 

7. „a face disponibil pe piață” înseamnă orice tip 
de furnizare a unui produs spre distribuire, consum 
sau utilizare pe piața unui stat membru în cursul 
unei activități comerciale, fie în schimbul unei 
plăți, fie gratuit; 

 7. „a face disponibil pe piață” înseamnă orice tip 
de furnizare a unui produs spre distribuire, consum sau 
utilizare pe piața din România sau din celelalte state 
membre ale UE în cursul unei activități comerciale, fie în 
schimbul unei plăți, fie gratuit; 

  

8. „standard armonizat” înseamnă un standard 
armonizat astfel cum este definit la articolul 2 
punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 
1025/2012; 

 8. „standard armonizat” înseamnă un standard 
armonizat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 
litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de 
modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale 
Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare 
a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 
1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului; 

  



 

 
Propunere Tabel de Concordanță Directiva 2019/904/UE privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra 

mediului 
 

Pagina 5 din 45 

9. „deșeuri” înseamnă orice deșeuri astfel cum 
sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Directiva 
2008/98/CE; 

 9. „producător” înseamnă: 
(a) orice persoană fizică sau juridică stabilită în 
România sau celelalte state membre ale Uniunii 
Europene care, fabrică, umple, vinde sau exportă în 
regim profesionist, indiferent de tehnica de vânzare 
utilizată, inclusiv prin contracte la distanță astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 7 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile 
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 
profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, și introduce pe piața 
din România produse din plastic de unică folosință, 
produse de unică folosință umplute sau echipamente de 
pescuit care conțin plastic, cu excepția persoanelor care 
desfășoară activități de pescuit astfel cum sunt definite 
la articolul 4 punctul 28 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 
22); sau 
 
(b) orice persoană fizică sau juridică stabilită în 
România sau într-unul din celelalte state membre ale 
Uniunii Europene sau într-o țară terță care vinde în 
regim profesionist, într-un alt stat membru al Uniunii 
Europene, direct către gospodării private, sau către 
utilizatori care nu sunt gospodării private, prin 
intermediul unor contracte la distanță, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 punctul 7 din O.U.G nr. 34/2014 
privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 
încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
produse din plastic de unică folosință, produse din 
plastic de unică folosință umplute sau echipamente de 
pescuit care conțin plastic, cu excepția persoanelor care 
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desfășoară activități de pescuit astfel cum sunt definite 
la articolul 4 punctul 28 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind politica comună în 
domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului 
și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și 
(CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 
2004/585/CE a Consiliului; 

10. „schemă de răspundere extinsă a 
producătorilor” înseamnă o schemă de 
răspundere extinsă a producătorilor astfel cum 
este definită la articolul 3 punctul 21 din Directiva 
2008/98/CE; 

 10. „ambalaj” înseamnă ambalaje astfel cum sunt 
definite în Anexa 1, litera c, din Legea nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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11. „producător” înseamnă: 
(a) orice persoană fizică sau juridică stabilită într-
un stat membru care, fabrică, umple, vinde sau 
exportă în regim profesionist, indiferent de 
tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin contracte 
la distanță astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 7 din Directiva 2011/83/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului ( 21 ), și 
introduce pe piața statului membru respectiv 
produse din plastic de unică folosință, produse de 
unică folosință umplute sau echipamente de 
pescuit care conțin plastic, cu excepția 
persoanelor care desfășoară activități de pescuit 
astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului ( 22 ); sau 
(b) orice persoană fizică sau juridică stabilită într-
un stat membru sau într-o țară terță care vinde în 
regim profesionist, într-un alt stat membru, direct 
către gospodării private, sau către utilizatori care 
nu sunt gospodării private, prin intermediul unor 
contracte la distanță, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 punctul 7 din Directiva 2011/83/UE, 
produse din plastic de unică folosință, produse din 
plastic de unică folosință umplute sau 
echipamente de pescuit care conțin plastic, cu 
excepția persoanelor care desfășoară activități de 
pescuit astfel cum sunt definite la articolul 4 
punctul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013; 

 11. „material plastic biodegradabil” înseamnă un 
material plastic care poate face obiectul descompunerii 
fizice, biologice, astfel încât să se descompună în final în 
dioxid de carbon (CO2), biomasă și apă, și este, în 
conformitate cu standardele europene pentru 
ambalaje, recuperabil prin compostare și digestie 
anaerobă; 
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12. „colectare” înseamnă colectare astfel cum este 
definită la articolul 3 punctul 10 din Directiva 
2008/98/CE; 

 12. „instalații portuare de preluare” înseamnă 
instalații portuare de preluare astfel cum sunt definite 
la articolul 2, alin (1),  litera (e) din Ordonanța nr. 20 
/2012 privind instalațiile portuare de preluare a 
deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii; 

  

13. „colectare separată” înseamnă colectare 
separată astfel cum este definită la articolul 3 
punctul 11 din Directiva 2008/98/CE; 

 13. „produse din tutun” înseamnă produse din 
tutun astfel cum sunt definite la articolul 2, lit.d) din 
Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru 
fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din 
tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 
349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun; 

  

14. „tratare” înseamnă tratare astfel cum este 
definită la articolul 3 punctul 14 din Directiva 
2008/98/CE; 

 14. ”importator de produse din tutun” - 
producătorul definit la pct. 9 care care introduce pe 
piața națională produse din tutun; 

Eliminare pct. 
14 

Definitia 
importatorului de 
produse din tutun este 
deficitara intrucat 
sugereaza ca toti 
producatorii care 
introduc pe piata 
nationala produse din 
tutun sunt 
importatori. Or, 
importatorii sunt cei 
care aduc pe piata 
nationala produse 
fabricate in afara UE. 
In plus, termenul nu 
este folosit mai 
departe in textul legii, 
prin urmare nu exista 
ratiunea de a pastra 
aceasta definitie 



 

 
Propunere Tabel de Concordanță Directiva 2019/904/UE privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra 

mediului 
 

Pagina 9 din 45 

15. „ambalaj” înseamnă ambalaje astfel cum sunt 
definite la articolul 3 punctul 1 din Directiva 
94/62/CE; 

 15. „producător sau importator de filtre pentru 
produsele din tutun” - producătorul definit la pct. 9 care 
care introduce pe piața națională produse din filtre 
pentru a fi utilizate în combinație cu produsele de tutun; 

Eliminare pct. 
15 

Nu aduce noutati fata 
de definitia 
producatorului de la 
pct. 9, iar cat priveste 
importatorul, aceleasi 
observatii ca la pct. 14 
de mai sus, inclusiv 
faptul ca termenul nu 
este folosit mai 
departe in textul legii, 
prin urmare nu exista 
ratiunea de a pastra 
aceasta definitie. 

16. „material plastic biodegradabil” înseamnă un 
material plastic care poate face obiectul 
descompunerii fizice, biologice, astfel încât să se 
descompună în final în dioxid de carbon (CO 2 ), 
biomasă și apă, și este, în conformitate cu 
standardele europene pentru ambalaje, 
recuperabil prin compostare și digestie anaerobă; 

 16. „organizație care implementează răspunderea 
extinsă a producătorilor” - operator economic constituit 
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 1 
alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociații şi fundații, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare care implementează obligațiile 
privind răspunderea extinsă a producătorului pentru 
oricare dintre operatorii economici membrii sau clienți. 

  

17. „instalații portuare de preluare” înseamnă 
instalații portuare de preluare astfel cum sunt 
definite la articolul 2 litera (e) din Directiva 
2000/59/CE; 

 Semnificațiile termenilor: „deșeuri”, „schemă de 
răspundere extinsă a producătorilor”, „colectare”, 
„colectare separată”,  „tratare”,   sunt cele prevăzute în 
anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  

18. „produse din tutun” înseamnă produse din 
tutun astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 
4 din Directiva 2014/40/UE. 
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Art. 4 
 

Reducerea consumului 
 
(1) Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a realiza o reducere ambițioasă și susținută 
a consumului de produse din plastic de unică 
folosință enumerate în partea A din anexă, în 
conformitate cu obiectivele generale ale politicii 
Uniunii în materie de deșeuri, în special de 
prevenire a generării de deșeuri, care să conducă 
la o inversare semnificativă a tendințelor de 
creștere a consumului. Aceste măsuri conduc la o 
reducere cantitativă măsurabilă a consumului de 
produse din plastic de unică folosință enumerate 
în partea A din anexă pe teritoriul statului membru 
până în 2026 în comparație cu 2022. 
 
Până la 3 iulie 2021, statele membre pregătesc o 
descriere a măsurilor pe care le-au adoptat în 
temeiul primului paragraf, comunică descrierea 
Comisiei și o pun la dispoziția publicului. Statele 
membre integrează măsurile prevăzute în 
descriere în planurile sau programele menționate 
la articolul 11 cu ocazia primei actualizări 
ulterioare a respectivelor planuri sau programe, în 
conformitate cu actele legislative relevante ale 
Uniunii care reglementează respectivele planuri 
sau programe, sau în orice alte programe 
elaborate special în acest scop. 
 
Măsurile pot include obiective naționale de 
reducere a consumului, măsuri care să asigure că 
la punctul de vânzare către consumatorul final 
sunt puse la dispoziție alternative reutilizabile la 

Art. 4 
Alin.(1)-
(10) 
 
 

CAPITOLUL IV REDUCEREA CONSUMULUI 
 
(1) Pentru a realiza o reducere cantitativă 
măsurabilă a consumului de produse din plastic de unică 
folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta 
lege, operatorii economici care introduc pe piața 
națională aceste produse sunt obligați: 
a) să reducă  progresiv  cantitățile introduse pe 
piață astfel: 5% pentru anul 2023,  10% pentru anul 
2024, 15% pentru anul 2025 și 20% pentru anul 2026, 
raportat la anul 2022;                                                                               
b) să declarare anual la Administrația Fondului 
pentru Mediu cantitățile produse, introduse pe piață în 
anul precedent celui în care raportează;  
c) să raporteze anual măsurile adoptate pentru 
atingerea țintelor menționate la litera a) către  
autoritatea publică centrală din domeniul mediului și 
autoritatea publică centrală din domeniul economiei, 
până la data de 01 februarie a anului următor celui în 
care s-a desfășurat activitatea. 
 
(2)  În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi autoritatea publică centrală din 
domeniul mediului, la inițiativa Administrației Fondului 
pentru Mediu, adoptă prin ordin de ministru modelul și 
conținutul formularului de declarație a produselor din 
plastic de unică folosință enumerate în partea A din 
anexa la prezenta lege produse, introduse pe piață, 
precum și a instrucțiunilor de completare și depunere a 
acesteia. 
 
(3) Operatorii economici care comercializează cu 
amănuntul produse din plastic de unică folosință 
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produsele din plastic de unică folosință enumerate 
în partea A din anexă, instrumente economice 
precum instrumente prin care să se asigure că 
produsele din plastic de unică folosință nu sunt 
furnizate gratuit la punctul de vânzare către 
consumatorul final și acordurile menționate la 
articolul 17 alineatul (3). Statele membre pot 
impune restricții de comercializare, prin derogare 
de la articolul 18 din Directiva 94/62/CE, în scopul 
prevenirii generării de deșeuri din astfel de 
produse pentru a se asigura că acestea sunt 
înlocuite cu alternative care sunt reutilizabile sau 
nu conțin plastic. Măsurile pot varia în funcție de 
impactul asupra mediului al produselor din plastic 
de unică folosință pe durata ciclului de viață al 
acestora, inclusiv atunci când devin deșeuri. 
 
Măsurile adoptate în conformitate cu prezentul 
alineat sunt proporționale și nediscriminatorii. 
Statele membre transmit Comisiei o notificare 
privind respectivele măsuri în conformitate cu 
Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului 
European și a Consiliului ( 23 ) în cazurile în care 
directiva menționată impune o astfel de obligație. 
 
Pentru a fi în conformitate cu primul paragraf din 
prezentul alineat, fiecare stat membru 
monitorizează produsele din plastic de unică 
folosință enumerate în partea A din anexă 
introduse pe piață, precum și măsurile de reducere 
luate și prezintă Comisiei un raport privind 
progresele înregistrate, în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol și cu articolul 13 

enumerate în partea A din anexă, precum și operatorii 
economici care în scopul comercializării produselor 
proprii utilizează  aceste produse, sunt obligați: 
a) să ofere consumatorului posibilitatea de a alege 
la punctele de vânzare alternative reutilizabile, 
alternative adecvate și durabile sau care nu conțin 
plastic; 
b) să aplice un preț de vânzare pentru produsele 
din plastic de unică folosință furnizate; 
c) să evidențieze distinct pe  documentele de 
vânzare prețul produselor din plastic de unică folosință 
furnizate și să afișeze valoarea la loc vizibil la punctul de 
vânzare, pentru informarea consumatorilor finali.  
 
(4) În scopul prevenirii generării de deșeuri 
produse după consumul produselor din plastic de unică 
folosință enumerate în partea A din anexa la prezenta 
lege și pentru a promova o economie circulară cu 
modele de afaceri,  produse alternative reutilizabile sau 
care nu conțin plastic și materiale inovatoare și durabile, 
autoritatea  publică centrală din domeniul mediului și 
autoritatea publică centrală din domeniul economiei, 
analizează și evaluează anual impactul asupra mediului 
și economiei al acestor produse pe durata ciclului de 
viață al acestora, inclusiv atunci când devin deșeuri și 
eficiența implementării măsurilor prevăzute la alin. (1) 
și alin. (3) și propun măsuri nelegislative sau legislative, 
proporționale și nediscriminatorii, raportate la impactul 
acestor produse asupra mediului și economiei, inclusiv 
restricții de comercializare a acestor produse, prin 
derogare de la articolul 18 din Directiva 94/62/CE. 
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alineatul (1) în vederea stabilirii de obiective 
cantitative obligatorii la nivelul Uniunii pentru 
reducerea consumului. 
 
(2) Până la 3 ianuarie 2021, Comisia adoptă un act 
de punere în aplicare care stabilește metodologia 
pentru calcularea și verificarea reducerii 
ambițioase și susținute a consumului de produse 
din plastic de unică folosință enumerate în partea 
A din anexă. Respectivul act de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 16 alineatul (2). 

(5) Pentru o reducere ambițioasă și susținută a 
consumului de produse din plastic de unică folosință 
enumerate în partea A din anexa la prezenta lege, în 
conformitate cu obiectivele generale ale politicii Uniunii 
în materie de deșeuri, în special de prevenire a generării 
de deșeuri, care să conducă la o inversare semnificativă 
a tendințelor de creștere a consumului acestor produse, 
măsurile legislative menționate la alin. (4) se înaintează 
de către autoritatea publică centrală din domeniul 
mediului sau autoritatea publică centrală din domeniul 
economiei către: autoritatea publică centrală pentru 
finanțe publice, autoritatea publică centrală pentru 
agricultură, autoritatea națională sanitară veterinară și 
pentru siguranța alimentelor și autoritatea publică 
centrală din domeniul educației, urmând ca aceste 
autorități să le adopte prin hotărâri ale Guvernului, în 
co-inițiere cu instituțiile care înaintează propunerile.  
 
(6) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (5)  și 
în baza evaluării menționate la alin. (4) trebuie să 
conducă până în 2026, în comparație cu 2022, la o 
reducere cantitativă măsurabilă a consumului de 
produse din plastic de unică folosință enumerate în 
partea A din anexa la prezenta lege. 
 
(7) Pentru calcularea și verificarea reducerii 
consumului de produse din plastic de unică folosință 
enumerate în partea A din anexa la prezenta lege 
autoritatea publică centrală din domeniul economiei 
aplică metodologia stabilită prin actul de punere în 
aplicare adoptat de Comisia Europeană în conformitate 
cu prevederile art.4 alin. (2) din Directiva 2019/904/UE, 
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în baza datelor furnizate de Administrația Fondului 
pentru Mediului. 
 
(8) În vederea supravegherii pieței produselor care 
sunt alternative la produsele din plastic de unică 
folosință enumerate în partea A  din anexa la prezenta 
lege și pentru promovarea de programe pentru modele 
de afaceri durabile, în termen de 12 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică 
centrală din domeniul economiei adoptă prin Ordin de 
ministru procedura de înregistrare și întocmește 
Registrul Național al Operatorilor Economici: 
a) care introduc pe piața națională alternative 
reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la 
produsele din  plastic de unică folosință enumerate în 
partea A  din anexa la prezenta lege; 
b) care introduc pe piață sticle PET care conțin 
plastic reciclat; 
c) care introduc pe piață plastic reciclat pentru a fi 
încorporat în sticle PET. 
Operatorii economici menționați la literele a), b) și c)  
sunt obligați să se înscrie la autoritatea publică centrală 
din domeniul economiei, conform procedurii de 
înregistrare. 
 
(9) Autoritatea  publică centrală din domeniul 
mediului și autoritatea publică centrală din domeniul 
transporturilor integrează măsurile prevăzute la alin. (1) 
și alin. (3) în planurile sau programul menționate la 
articolul 11, cu ocazia primei actualizări ulterioare a 
respectivelor planuri sau programe, în conformitate cu 
actele legislative relevante naționale și europene care 
reglementează respectivele planuri sau programe, sau 

Eliminarea 
literelor b) si c) 
de la Alin. (8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformulare: 
“Operatorii 
economici 
menționați la 
litera a) sunt 
obligați să se 
înscrie (...) 
conform 
procedurii de 
înregistrare.” 

Produsele de la Art. 4 
(8) b) nu sunt 
prevazute in partea A 
din Anexa, deci nu se 
indeplineste conditia 
mentionata la alin (8), 
de a supraveghea 
piata produselor care 
sunt alternative la 
produsele din partea 
A. Apoi, operatorii 
economici care 
introduc pe piata sticle 
PET sunt deja inscrisi 
la AFM si au obligatie 
de raportare. 
c) Idem mai sus. 
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în orice alte planuri sau programe elaborate special în 
acest scop. 
 
(10) Autoritățile menționate la alin. (4):  
a) descriu măsurile adoptate în temeiul alin. (1), 
comunică descrierea Comisiei și o pun la dispoziția 
publicului; 
b) notifică Comisia Europeană cu privire la 
măsurile de reducere a consumului de produse din 
plastic de unică folosință enumerate în partea A din 
anexa la prezenta lege, în conformitate cu Directiva (UE) 
2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului în 
cazurile în care directiva menționată impune o astfel de 
obligație; 
c) monitorizează produsele din plastic de unică 
folosință enumerate în partea A din anexă, introduse pe 
piață și măsurile de reducere a consumului menționate 
la alin. (1) și (3) și prezintă Comisiei un raport privind 
progresele înregistrate, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (1), în vederea stabilirii de obiective cantitative 
obligatorii la nivelul Uniunii pentru reducerea 
consumului. 
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Art. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restricții privind introducerea pe piață 
 
Statele membre interzic introducerea pe piață a 
produselor din plastic de unică folosință 
enumerate în partea B din anexă și a produselor 
fabricate din materiale plastice oxodegradabile. 

Art. 5 
Alin.(1)-
(2) 
 

CAPITOLUL V RESTRICȚII PRIVIND INTRODUCEREA PE 
PIAȚĂ 
 
(1) Începând cu 03 iulie 2021 se interzice 
introducerea pe piață și comercializarea produselor din 
plastic de unică folosință enumerate în partea B din 
anexa la prezenta lege și a produselor fabricate din 
materiale plastice oxodegradabile, cu excepția cazului în 
care intră în domeniul de aplicare al hotărârii Guvernului 
nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile 
active, cu modificările și completările ulterioare. 
 
(2) Nu fac obiectul restricționării menționate la 
alin. (1) următoarele: 
a) bețișoarele de urechi, agitatoarele pentru 
băuturi, paiele din plastic de unică folosință pentru uz 
medical, utilizate în scopuri medicale sau utilizate de un 
profesionist în sănătate în scopuri medicale; 
b) bețișoarele din plastic de unică folosință 
utilizate de un prestator de servicii medico-legale sau în 
scopuri științifice (diagnostic, educațional sau în 
cercetare). 
c) paiele din plastic de unică folosință utilizate în 
farmacii înregistrate, cu condiția ca acestea să nu fie 
vizibile pentru clienți și să nu fie subiect al reclamei de 
către operatorul farmaciei (cu excepția vânzării de către 
operatorul farmaciei, online); 
d) paiele de plastic de unică folosință pentru uz 
medical, în scopuri medicale sau utilizate de un 
profesionist în domeniul sănătății pentru scopuri 
medicale, utilizate în casele de îngrijire, unități de 
învățământ,  locuri de detenție; 

 
 
Reformulare 
(1) În 
termen de 6 
luni de la 
intrarea in 
vigoare a 
prezentei legi 
dar nu mai 
târziu de data 
de 31 ianuarie 
2022, se 
interzice 
introducerea pe 
piață a și 
comercializarea 
produselor din 
plastic de unică 
folosință 
enumerate în 
partea B din 
anexa (...) 

 
 
1. Directiva prevede 
doar interzicerea 
introducerii pe piata, 
nu si a comercializarii; 
produsele odata ce 
sunt puse pe piata, 
pot fi comercializate 
pana la epuizare; o 
interpretare contrara 
ar fi absurda, ar 
insemna ca produsele 
ce sunt pe circuitul 
comercial sa fie 
distruse. 
2. termenul de 
tranzitie de 6 luni este 
necesar pentru a 
permite 
producatorilor 
adaptarea la cerintele 
de restrictie si un 
management al 
stocurilor de materii 
prime si produse 
finite predictibil; se 
poate merge pe 
exemplul de buna 
practica din domeniul 
pungilor de plastic, 
unde aceasta 
perioada de tranzitie 
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Art. 6 
 

e) paiele de unică folosință furnizate de cantine, 
cluburi, pub-uri,  restaurante, unități de catering sau 
unități similare (inclusiv vehicule fixe sau standuri 
mobile), în situații generate de pandemii, împreună cu 
alimente sau băuturi furnizate pentru consum imediat, 
cu condiția să fie furnizate clienților care le solicită și să 
nu fie păstrate într-un loc vizibil pentru clienți sau în care 
clienții să le poată accesa. 

a permis o 
implementare corecta 
pe tot lantul 
comercial a acestei 
restrictii. 
3. Directiva este inca 
in curs de 
transpunere in 
majoritatea statelor 
membre, deci 
termenul de 3 iulie 
2021 oricum nu va fi 
aplicabil. 
4. este nevoie si de 
predictibilitate in ce 
priveste 
consumatorul, 
impactul disparitiei de 
la raft a multor 
produse ce sunt 
ambalate in 
ambalajele din partea 
B (cum ar fi 
recipientele pentru 
alimente din 
polistiren expandat) 
ar fi major. 
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Cerințe legate de produs 
 
(1) Statele membre se asigură că produsele din 
plastic de unică folosință enumerate în partea C 
din anexă, ale căror dopuri și capace sunt făcute 
din plastic pot fi introduse pe piață numai dacă 
dopurile și capacele rămân atașate de recipiente în 
timpul etapei de utilizare preconizată a 
produselor. 
 
(2) În sensul prezentului articol dopurile sau 
capacele metalice cu garnituri din plastic nu se 
consideră ca fiind fabricate din plastic.  
 
(3) Până la 3 octombrie 2019, Comisia solicită 
organizațiilor de standardizare europene să 
elaboreze standarde armonizate referitoare la 
cerința menționată la alineatul (1). Respectivele 
standarde iau în considerare mai ales necesitatea 
de a asigura un nivel corespunzător de rezistență, 
fiabilitate și siguranță a dispozitivelor de închidere 
a recipientelor pentru băuturi, inclusiv pentru 
băuturile carbogazoase.  
 
(4) De la data publicării trimiterilor la standardele 
armonizate menționate la alineatul (3) în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, produsele din plastic 
de unică folosință menționate la alineatul (1) care 
sunt în conformitate cu respectivele standarde sau 
părți ale acestora sunt considerate a fi în 
conformitate cu cerința prevăzută la alineatul (1). 
 

Art. 6 
Alin.(1)-
(9) 
 

CAPITOLUL VI CERINȚE LEGATE DE PRODUS 
 
(1) Începând cu  03 iulie 2024 produsele din plastic de 
unică folosință enumerate în partea C din anexa la 
prezenta lege, ale căror dopuri și capace sunt din plastic, 
pot fi introduse pe piață numai dacă dopurile și capacele 
rămân atașate de recipiente în timpul etapei de utilizare 
preconizată a produselor. 
 
(2) De la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene a standardelor armonizate care iau în 
considerare mai ales necesitatea de a asigura un nivel 
corespunzător de rezistență, fiabilitate și siguranță a 
dispozitivelor de închidere a recipientelor pentru 
băuturi, inclusiv pentru băuturile carbogazoase, 
produsele din plastic de unică folosință menționate la 
alineatul (1) care sunt în conformitate cu respectivele 
standarde sau părți ale acestora sunt considerate a fi în 
conformitate cu cerința prevăzută la alineatul (1). 
 
(3) În sensul prezentului articol dopurile sau capacele 
metalice cu garnituri din plastic nu se consideră ca fiind 
fabricate din plastic. 
 
(4) Cu privire la sticlele pentru băuturi enumerate în 
partea F din anexa la prezenta lege: 
 
a) începând cu 2025, sticlele pentru băuturi enumerate 
în partea F din anexa la prezenta lege având drept 
componentă principală polietilentereftalatul, denumite 
”sticle PET”, trebuie să conțină plastic reciclat în 
proporție de cel puțin 25 %, calculat ca medie pentru 
toate sticlele PET introduse pe piața națională;  
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(5) Cu privire la sticlele pentru băuturi enumerate 
în partea F din anexă, fiecare stat membru se 
asigură că: 
(a) începând cu 2025, sticlele pentru băuturi 
enumerate în partea F din anexă, având drept 
componentă principală polietilentereftalatul 
(„sticle PET”), conțin plastic reciclat în proporție de 
cel puțin 25 %, calculat ca medie pentru toate 
sticlele PET introduse pe piață pe teritoriul statului 
membru respectiv; și 
(b) începând cu 2030, sticlele pentru băuturi 
enumerate în partea F din anexă conțin plastic 
reciclat în proporție de cel puțin 30 %, calculat ca 
medie pentru toate astfel de sticle introduse pe 
piață pe teritoriul statului membru respectiv. 
 
Până la 1 ianuarie 2022, Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare de stabilire a normelor de 
calculare și verificare a obiectivelor stabilite la 
primul paragraf al prezentului alineat. 
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 16 alineatul (2). 

 
b) începând cu 2030, sticlele pentru băuturi enumerate 
în partea F din anexa la prezenta lege având drept 
componentă principală polietilentereftalatul, denumite 
”sticle PET”,  trebuie să conțină plastic reciclat în 
proporție de cel puțin 30 %, calculat ca medie pentru 
toate astfel de sticle introduse pe piața națională.  
 
(5) Operatorii economici care introduc pe piață sticle 
PET care conțin plastic reciclat sunt obligați să comunice 
anual autorității centrale din domeniul economiei 
procentul de material reciclat din acestea, până la 25 
februarie a anului următor raportării și la cerere agenției 
județene pentru protecția mediului și agenției pentru 
protecția mediului București. 
(6) Operatorii economici care introduc pe piață plastic 
reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET sunt obligați 
să comunice anual autorității centrale din domeniul 
economiei cantitatea de material reciclat din acestea, 
până la 25 februarie a anului următor raportării și la 
cerere agenției județene pentru protecția mediului și 
agenției pentru protecția mediului București. 
(7) Fără a compromite igiena alimentară, siguranța 
alimentelor, bunele practici de igienă, bunele practici de 
fabricație, informarea consumatorilor, materialele și 
obiectele destinate să vină în contact cu produsele 
alimentare respectă prevederile Regulamentelor (CE) 
nr. 178/2002 (14), (CE) nr. 852/2004 (15) și (CE) nr. 
1935/2004 (16) ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, precum și alte acte legislative relevante în 
materie de siguranță alimentară și igienă. 
(8) Componentele utilizate la fabricarea materialelor și 
obiectelor din plastic precum și a produselor finite se 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reformulare 
(5) Operatorii 
economici care 
introduc pe 
piață sticle PET 
care conțin 
plastic reciclat 
sunt obligați să 
comunice anual 
Administrației 
Fondului pentru 
Mediu 
procentul de 
material reciclat 
din acestea, 
până la 25 
februarie a 
anului următor 
raportării și  la 
cerere agenției 
județene 
pentru 
protecția 
mediului și 
agenției pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se justifica o dubla 
raportare. AFM poate 
furniza datele 
relevante disponibile 
din raportări către 
autoritatea publică 
centrală din domeniul 
economiei. 
Este nevoie 
concomitent și de 
armonizarea 
legislației secundare 
în domeniu. 
 
 
 
 
 
 
Nu este necesara 
inscrierea in registrul 
național a operatorilor 
economici care 
introduc pe piață 
plastic reciclat. 
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testează în laboratoare de încercări acreditate de către 
Asociația de Acreditare din România RENAR, în condițiile 
stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008, 
de stabilire a cerințelor de acreditare, conform SR EN 
ISO /CEI 17025. 
(9) Autoritatea centrală din domeniul economiei 
calculează și verifică obiectivele menționate la alin. (4), 
urmând normele stabilite în actele de punere în aplicare 
menționate la art.6 din Directiva 2019/904, publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

protecția 
mediului 
București. 
 
Eliminare Alin. 
(6) 
 
Reformulare 
Alin.(8) 

 
Exista cazuri in care 
producatorii 
materialelor, 
obiectelor din plastic 
si produsele finite 
utilizeaza in 
laboratoare din alte 
state membre UE 
conform Reg. (CE) 
765/2008. Limitarea 
testarii doar de catre 
laboratoare 
acreditate RENAR 
poate fi considerata 
drept BARIERA in 
calea libertatii 
comercializarii. 
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Art 7 Cerințe de marcare 
 
(1) Statele membre se asigură 
 că fiecare produs din plastic de unică folosință 
enumerat în partea D din anexă care este introdus 
pe piață poartă un marcaj clar, lizibil și indelebil, 
plasat pe ambalajul acestuia sau direct pe produs, 
care informează consumatorii cu privire la 
următoarele aspecte: 
 
(a) opțiunile adecvate de gestionare a deșeurilor 
pentru produs sau mijloacele de eliminare a 
deșeurilor care trebuie să fie evitate pentru 
produsul respectiv, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor; și 
(b) prezența materialelor plastice în componența 
produsului și impactul negativ asupra mediului 
rezultat din aruncarea produsului sau din alte 
mijloace necorespunzătoare de eliminare a 
produsului. 
Specificațiile armonizate pentru marcaj sunt 
stabilite de către Comisie, în conformitate cu 
alineatul (2). 
 
(2) Până la 3 iulie 2020, Comisia adoptă un act de 
punere în aplicare care stabilește specificațiile 
armonizate pentru marcajul menționat la alineatul 
(1) și care: 
(a) prevede că marcajul produselor din plastic de 
unică folosință enumerate la punctele 1, 2 și 3 din 
partea D din anexă este plasat pe ambalajul pentru 
vânzare și pe ambalajul grupat al produselor 
respective. În cazul în care mai multe unități 

Art. 7 CAPITOLUL VII CERINȚE DE MARCARE 
 
(1) De la 03 iulie 2021 fiecare produs din plastic de unică 
folosință enumerat în partea D din anexa la prezenta 
lege  care este introdus pe piață, trebuie să poarte un 
marcaj clar, lizibil și care nu se poate șterge, plasat pe 
ambalajul acestuia sau direct pe produs, marcaj care 
informează consumatorii cu privire la:  
 
a) opțiunile adecvate de gestionare a deșeurilor pentru 
fiecare produs sau mijloacele de eliminare a deșeurilor 
care trebuie să fie evitate pentru produsul respectiv, în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor menționată la art.4, 
alin 1), din Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;  
 
b) prezența materialelor plastice în componența 
produsului și impactul negativ asupra mediului rezultat 
din aruncarea produsului sau din alte mijloace 
necorespunzătoare de eliminare a produsului. 
 
(2) Marcarea prevăzută la alin. (1) respectă prevederile 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/2151 al 
Comisiei din 17 decembrie 2020 de stabilire a unor 
norme referitoare la specificațiile armonizate privind 
marcarea produselor din plastic de unică folosință 
indicate în partea D din anexa la prezenta lege și care: 
 
a) prevede că marcajul produselor din plastic de unică 
folosință enumerate la punctele 1, 2 și 3 din partea D din 
anexă este plasat pe ambalajul pentru vânzare și pe 
ambalajul grupat al produselor respective. În cazul în 
care mai multe unități comercializabile sunt grupate la 
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comercializabile sunt grupate la punctul de 
cumpărare, fiecare unitate comercializabilă poartă 
marcajul pe ambalajul propriu. Marcajul nu 
trebuie să fie obligatoriu în cazul ambalajelor cu o 
suprafață mai mică de 10 cm 2 ; 
(b) prevede că marcajul produselor din plastic de 
unică folosință enumerate la punctul 4 al părții D 
din anexă este plasat direct pe produs; și 
(c) ia în considerare abordări voluntare sectoriale 
existente și acordă o atenție specială necesității de 
a evita informațiile care induc în eroare 
consumatorii. 
 
Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 16 alineatul (2). 
 
(3) Dispozițiile prezentului articol referitoare la 
produsele din tutun le completează pe cele 
prevăzute în Directiva 2014/40/UE. 

punctul de cumpărare, fiecare unitate comercializabilă 
poartă marcajul pe ambalajul propriu. Marcajul nu 
trebuie să fie obligatoriu în cazul ambalajelor cu o 
suprafață mai mică de 10 cm2; 
b) prevede că marcajul produselor din plastic de unică 
folosință enumerate la punctul 4 al părții D din anexă 
este plasat direct pe produs; 
 
c) ia în considerare abordări voluntare sectoriale 
existente și acordă o atenție specială necesității de a 
evita informațiile care induc în eroare consumatorii. 
 
(3)  Dispozițiile prezentului articol referitoare la 
produsele din tutun le completează pe cele prevăzute în 
Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru 
fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun 
şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 
349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun. 
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Art 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Răspunderea extinsă a producătorilor 
 
(1) Statele membre se asigură că sunt stabilite 
scheme de răspundere extinsă a producătorilor 
pentru toate produsele din plastic de unică 
folosință enumerate în partea E din anexă care 
sunt introduse pe piața statului membru, în 
conformitate cu articolele 8 și 8a din Directiva 
2008/98/CE. 

Art 8 
 

CAPITOLUL VIII RĂSPUNDEREA EXTINSĂ A 
PRODUCĂTORILOR 
 
(1) Până la 31 decembrie 2024 producătorii care 
introduc pe piață produsele din plastic de unică 
folosință enumerate în partea E, secțiunea I și II din 
anexa la prezenta lege, trebuie să implementeze prin 
intermediului unei organizații răspunderea extinsă a 
producătorilor, potrivit articolelor 8 și 8a din Directiva 
2008/98/CE. 
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 (2) Statele membre se asigură că producătorii de 
produse din plastic de unică folosință enumerate 
la secțiunea I a părții E din anexa la prezenta 
directivă acoperă costurile aferente aplicării 
dispozițiilor referitoare la răspunderea extinsă a 
producătorilor din Directivele 2008/98/CE și 
94/62/CE și, în măsura în care nu sunt deja 
acoperite, acoperă următoarele costuri: 
(a) costurile legate de măsurile de sensibilizare 
menționate la articolul 10 din prezenta directivă cu 
privire la produsele respective; 
(b) costurile de colectare a deșeurilor aferente 
produselor care sunt aruncate în sistemele publice 
de colectare, inclusiv infrastructura și funcționarea 
acesteia, precum și ale transportului și tratării 
ulterioare a deșeurilor respective; și 
(c) costurile de curățare a deșeurilor rezultate din 
respectivele produse, precum și ale transportului 
și tratării ulterioare a respectivelor deșeuri. 

Art 8 
Alin (2) 

(2) Până la 05 ianuarie 2023 producătorii care introduc 
pe piață produsele din plastic de unică folosință 
enumerate în partea E, secțiunea III din anexa la 
prezenta lege trebuie să implementeze prin 
intermediului unei organizații răspunderea extinsă a 
producătorilor potrivit articolelor 8 și 8a din Directiva 
2008/98/CE. 

Reformulare 
(2) Până la 05 
ianuarie 2023 
producătorii 
care introduc pe 
piață produsele 
din plastic de 
unică folosință 
enumerate în 
partea E, 
secțiunea III din 
anexa la 
prezenta lege 
pot trebuie să 
implementeze și 
prin 
intermediului 
unei organizații 
răspunderea 
extinsă a 
producătorilor 
potrivit 
articolelor 8 și 
8a din Directiva 
2008/98/CE. 

Pentru corelarea cu 
prevederile care 
reglementează modul 
în care pot fi 
îndeplinite obligațiile 
de răspundere extinsă 
a producătorilor de 
care introduc pe piața 
națională produse 
ambalate, conform 
Art. 16, alin. (5) a) și b) 
din Legea nr. 
249/2015. 
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  (3) Statele membre se asigură că producătorii de 
produse din plastic de unică folosință enumerate 
la secțiunile II și III ale părții E din anexă acoperă 
cel puțin următoarele costuri: 
 
(a) costurile legate de măsurile de sensibilizare 
menționate la articolul 10 cu privire la produsele 
respective; 
 
(b) costurile de curățare a deșeurilor rezultate din 
aceste produse, precum și ale transportului și 
tratării ulterioare a respectivelor deșeuri; și 
 
(c) costurile colectării și raportării datelor în 
conformitate cu articolul 8a alineatul (1) litera (c) 
din Directiva 2008/98/CE. 
 
În ceea ce privește produsele din plastic de unică 
folosință enumerate la secțiunea III a părții E din 
anexa la prezenta directivă, statele membre se 
asigură că producătorii acoperă, în plus, costurile 
de colectare a deșeurilor pentru acele produse 
care sunt aruncate în sistemele publice de 
colectare, inclusiv infrastructura și funcționarea 
acesteia, precum și ale transportului și tratării 
ulterioare a respectivelor deșeuri. Costurile pot 
include crearea unei infrastructuri specifice pentru 
colectarea deșeurilor aferente acestor produse, 
cum ar fi recipientele adecvate pentru deșeuri în 
zonele în care se aruncă multe deșeuri. 

Art 8 
Alin (3) 

(3) Pentru produsele din plastic de unică folosință 
enumerate în partea E, secțiunea I din anexa la prezenta 
lege, care intră sub incidența Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, 
producătorii trebuie să acopere, în măsura în care nu 
sunt deja acoperite, următoarele costuri: 
 
a) costurile legate de măsurile de sensibilizare 
menționate la articolul 10 cu privire la produsele 
respective; 
 
b) costurile de colectare a deșeurilor aferente 
produselor care sunt aruncate în sistemele publice de 
colectare organizate de autoritatea publică locală, 
inclusiv infrastructura și funcționarea acesteia, precum 
și ale transportului și tratării ulterioare a deșeurilor 
respective;  
 
c) costurile de curățare a deșeurilor rezultate din 
respectivele produse aruncate în afara sistemului public 
de colectare, precum și transportul și tratarea ulterioară 
a acestora. 

 
Reformulare: 
a) costurile 
legate de 
măsurile de 
sensibilizare 
menționate la 
articolul 10 cu 
privire la 
produsele 
respective, 
altele decât 
cele prevăzute 
în Art.21, alin. 
(1), literele a)-f) 
din Legea nr. 
249/2015; 
 
c) costurile de 
curățare a 
deșeurilor 
rezultate din 
respectivele 
produse 
enumerate în 
Partea E, 
secțiunea I din 
anexa, aruncate 
în afara 
sistemului 
public de 
colectare, 
precum și 

 
 
Comentariu ref litera 
a): Legea 249 prevede 
deja obligatia ca 
autoritatile publice 
centrale sau locale sa 
deruleze campanii de 
informare şi educare 
a publicului şi a 
operatorilor 
economici, care sunt 
suportate de catre 
OIREP conform 
Ordinului 1362/2018. 
Este foarte important 
ca legislatia secundara 
sa fie armonizata 
pentru a se evita 
dubla impunere 
pentru acelasi tip de 
costuri. 
 
 
 
 
Comentariu ref litera 
c): 
Este necesara o 
analiza de compozitie 
a deseurilor, 
efectuata conform 
prevederilor PNGD, 
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transportul și 
tratarea 
ulterioară a 
acestora. 

pentru a determina 
ponderea deseurilor 
care intra sub 
incidenta Legii PUF 
din totalul deseurilor 
aruncate in afara 
sistemului publice de 
colectare. 
Producatorilor ar 
trebui sa li se impuna 
doar costurile 
conform acestei 
ponderi similar cu 
prevederile Anexei 6 
din Legea 249. 
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(4) Aceste costuri care ar trebui acoperite, 
menționate la alineatele (2) și (3), nu ar trebui să 
depășească costurile necesare prestării serviciilor 
menționate la respectivele alineate într-un mod 
eficient din punctul de vedere al costurilor și sunt 
convenite în mod transparent între actorii vizați. 
Costurile de curățare a deșeurilor se limitează la 
activitățile întreprinse de autoritățile publice sau 
în numele acestora. Metodologia de calcul este 
elaborată în așa fel încât să permită stabilirea într-
un mod proporționat a costurilor de curățare a 
deșeurilor. Pentru a reduce la minimum costurile 
administrative, statele membre pot stabili 
contribuții financiare pentru curățarea deșeurilor 
prin stabilirea unor sume fixe multianuale. 
 
Comisia publică orientări pentru criterii, în 
consultare cu statele membre, cu privire la 
costurile de curățare a deșeurilor menționate la 
alineatele (2) și (3). 

Art 8 
Alin (4) 

(4) Pentru produsele din plastic de unică folosință 
enumerate în partea E, secțiunea II și III din anexa la 
prezenta lege, producătorii trebuie să acopere cel puțin 
următoarele costuri: 
 
a) costurile legate de măsurile de sensibilizare 
menționate la articolul 10 cu privire la produsele 
respective; 
 
b) costurile de curățare a deșeurilor rezultate din aceste 
produse, aruncate în afara sistemului public de 
colectare organizat de autoritatea publică locală, 
precum și ale transportului și tratării ulterioare a 
respectivelor deșeuri;  
 
c) costurile colectării și raportării datelor către 
autoritățile publice responsabile. 

  

(5) Statele membre definesc în mod clar rolurile și 
responsabilitățile tuturor actorilor relevanți 
implicați. 
În ceea ce privește ambalarea, respectivele roluri 
și responsabilități sunt definite în conformitate cu 
Directiva 94/62/CE. 

Art 8 
Alin (5) 

(5) Pentru produsele din plastic de unică folosință 
enumerate în partea E, secțiunea III din anexa la 
prezenta lege producătorii trebuie să acopere în plus 
față de cele menționate la alin. (4) costurile de colectare 
a deșeurilor pentru acele produse care sunt aruncate în 
sistemele publice de colectare organizate de autoritatea 
publică locală, inclusiv infrastructura și funcționarea 
acesteia, precum și ale transportului și tratării ulterioare 
a respectivelor deșeuri. 
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(6) Fiecare stat membru permite producătorilor 
stabiliți într-un alt stat membru, care introduc 
produse pe piața din statul respectiv, să 
desemneze o persoană fizică sau juridică stabilită 
pe teritoriul său drept reprezentant autorizat în 
scopul îndeplinirii obligațiilor care îi revin 
producătorului pe teritoriul său în temeiul 
schemelor de răspundere extinsă a producătorilor. 

Art 8 
alin (6) 

(6) Costurile menționate la alin. (5) pot include crearea 
unei infrastructuri specifice pentru colectarea 
deșeurilor aferente acestor produse, cum ar fi 
recipientele adecvate pentru deșeuri în zonele în care se 
aruncă multe deșeuri, cu respectarea reglementărilor 
urbanistice aprobate și a normelor de igienă și sănătate 
publică privind mediul de viață al populației. 

  

(7) Fiecare stat membru se asigură că un 
producător care este stabilit pe teritoriul său, care 
vinde produse din plastic de unică folosință 
enumerate în partea E din anexă și echipamente 
de pescuit care conțin plastic într-un alt stat 
membru în care nu este stabilit, desemnează un 
reprezentant autorizat în acel stat membru. 
Reprezentantul autorizat este persoana 
responsabilă de îndeplinirea obligațiilor 
producătorului respectiv, în temeiul prezentei 
directive, pe teritoriul acelui stat membru. 

Art 8  
alin (7) 

(7) Costurile menționate la alin. (3) - (6) nu trebuie să 
depășească costurile necesare prestării serviciilor 
menționate la respectivele alineate într-un mod eficient 
din punctul de vedere al costurilor și sunt convenite în 
mod transparent între operatorii publici şi privați care 
gestionează deşeurile și autoritățile administrației 
publice locale. 

Reformulare 
(7) Costurile 
menționate (...) 
sunt convenite 
în mod 
transparent 
între actorii 
vizați. 
operatorii 
publici şi privați 
care 
gestionează 
deşeurile și 
autoritățile 
administrației 
publice locale. 

În directivă (Art. 8 alin. 
4) este folosit 
termenul de “actori 
vizați”.  
Totodată, în Anexa nr. 
6 la Legea nr. 
249/2015, modificată 
prin OUG 74/2018, se 
arată ce înseamnă a fi 
“stabilite în condiții 
transparente”. 
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(8) Statele membre se asigură că sunt stabilite 
scheme de răspundere extinsă a producătorilor 
pentru toate echipamentele de pescuit care conțin 
plastic introduse pe piața statului membru, în 
conformitate cu articolele 8 și 8a din Directiva 
2008/98/CE. 
Statele membre care au ape marine astfel cum 
sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Directiva 
2008/56/CE, stabilesc o cotă națională anuală 
minimă de colectare a echipamentelor de pescuit 
abandonate care conțin plastic, în vederea 
reciclării. 
Statele membre monitorizează echipamentele de 
pescuit care conțin materiale plastice introduse pe 
piața statului membru, precum și echipamentele 
de pescuit care conțin plastic abandonate și 
colectate, și raportează Comisiei în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (1) din prezenta directivă 
în vederea stabilirii de obiective cantitative 
obligatorii de colectare la nivelul Uniunii. 

Art 8 
Alin (8) 

(8) Costurile de curățare a deșeurilor menționate la alin. 
(3), lit. c) și alin. (4), lit. b), aruncate în afara sistemului 
public de colectare organizat de autoritățile 
adminsitrației publice locale se limitează la activitățile 
întreprinse de autoritățile publice sau în numele 
acestora. 
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(9) În ceea ce privește schemele de răspundere 
extinsă a producătorilor instituite în conformitate 
cu alineatul (8) de la prezentul articol, statele 
membre se asigură că producătorii de 
echipamente de pescuit care conțin plastic 
acoperă costurile de colectare separată a 
deșeurilor provenite de la echipamentele de 
pescuit care conțin plastic care au fost descărcate 
în instalațiile portuare de preluare adecvate în 
conformitate cu Directiva (UE) 2019/883 sau în 
alte sisteme de colectare care nu intră în domeniul 
de aplicare al respectivei directive, precum și 
costul transportului și al tratării ulterioare a 
acestora. Producătorii acoperă, de asemenea, 
costurile aferente măsurilor de sensibilizare 
menționate la articolul 10 în ceea ce privește 
echipamentele de pescuit care conțin plastic. 
 
Cerințele stabilite la prezentul alineat completează 
cerințele aplicabile deșeurilor provenite de la 
navele de pescuit din dreptul Uniunii privind 
instalațiile portuare de preluare. 
 
Fără a aduce atingere măsurilor tehnice prevăzute 
de Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului ( 24 
), Comisia solicită organizațiilor europene de 
standardizare să elaboreze standarde armonizate 
privind proiectarea uneltelor de pescuit conform 
principiilor economiei circulare, pentru a încuraja 
pregătirea lor în vederea reutilizării și pentru a 
facilita reciclarea lor la sfârșitul ciclului de viață. 

Art 8 
Alin (9) – 
(21) 

(9) Autoritatea Națională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice stabilește prin 
ordin al președintelui regulile de calculare a costurilor 
menționate la alin. (3) - (7). 
 
(10) Autoritățile administrației publice locale au 
obligația să aplice costurile rezultate din calcularea taxei 
/tarifului pentru gestionarea deșeurilor.  
 
(11) Obligațiile și responsabilitățile privind ambalarea 
sunt definite în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, 
cu modificările și completările ulterioare.  
 
(12) Producătorii de produse stabiliți în alt stat membru 
sau țară terță, care introduc produse pe teritoriul 
României, sunt obligați să numească o persoană fizică 
sau juridică stabilită pe teritoriul național drept 
reprezentant autorizat, în scopul îndeplinirii obligațiilor 
care îi revin unui producător în temeiul schemelor de 
răspundere extinsă a producătorilor, menționate la alin. 
(1) și (2). 
 
(13) Un producător care este stabilit pe teritoriul 
României, care comercializează produse din plastic de 
unică folosință enumerate în partea E din anexă și 
echipamente de pescuit care conțin plastic, într-un alt 
stat membru în care nu este stabilit, desemnează un 
reprezentant autorizat în acel stat membru.  
 
(14) Reprezentantul autorizat menționat la alin. (13) 
este persoana responsabilă de îndeplinirea obligațiilor 

Reformulare 
(9) Autoritatea 
Națională de 
Reglementare 
pentru Serviciile 
Comunitare de 
Utilități Publice 
stabilește prin 
ordin al 
președintelui 
metodologia de 
calculare a 
costurilor 
menționate la 
alin. (3) - (7), 
ținând cont și 
de actele de 
punere în 
aplicare de 
stabilire a 
formatului 
pentru 
raportarea 
datelor și 
informațiilor 
adoptate de 
Comisia 
Europeană în 
temeiul art.13 
alin. (4) din 
Directiva 
2019/904. 

Sa fie adaugata o 
referire la actele de 
punere in aplicare, 
care sunt in proces de 
adoptare de catre 
Comisia Europeana, 
conform art 13(4) din 
Directiva, deoarece 
costurile sunt legate si 
de modul de 
raportare. 
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producătorului respectiv, în temeiul prezentei legi, pe 
teritoriul acelui stat membru. 
 
(15) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se 
asigură că sunt stabilite scheme de răspundere extinsă 
a producătorilor pentru toate echipamentele de pescuit 
care conțin plastic, introduse pe piața statului membru 
în conformitate cu articolele 8 și 8a din Directiva 
2008/98/CE. 
 
(16) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi autoritatea publică centrală din domeniul 
pescuitului și acvaculturii și autoritatea publică centrală 
din domeniul mediului vor stabili printr-o hotărâre a 
Guvernului o cotă națională anuală minimă de colectare 
a echipamentelor de pescuit care conțin plastic, 
abandonate în Marea Neagră, apele teritoriale române.  
 
(17) Cota națională menționată la alin. (16) este stabilită 
în baza unei analize elaborată de autoritatea publică 
centrală din domeniul pescuitului și acvaculturii și 
autoritatea publică centrală din domeniul mediului, cu 
consultarea autorităților publice implicate în 
implementarea cotei și creșterea gradului de reciclare a 
echipamentelor de pescuit. 
 
(18) Autoritatea publică centrală din domeniul 
pescuitului și acvaculturii monitorizează echipamentele 
de pescuit care conțin materialele plastice introduse pe 
piață, precum și echipamentele de pescuit care conțin 
plastic abandonate și colectate și raportează Comisiei în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din prezenta 
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lege în vederea stabilirii de obiective cantitative 
obligatorii de colectare la nivelul Uniunii. 
 
(19) Producătorii de echipamente de pescuit care conțin 
plastic, prin schemele de răspundere extinsă a 
producătorilor stabilite potrivit alin. (15), acoperă: 
 
a) costurile de colectare separată a deșeurilor provenite 
de la echipamentele de pescuit care conțin plastic care 
au fost descărcate în instalațiile portuare de preluare 
adecvate în conformitate cu Directiva (UE) 2019/883 
sau în alte sisteme de colectare care nu intră în 
domeniul de aplicare al respectivei directive; 
 
b) costul transportului și al tratării ulterioare a acestora; 
 
c) costurile aferente măsurilor de sensibilizare 
menționate la articolul 10 în ceea ce privește 
echipamentele de pescuit care conțin plastic. 
 
(20) Cerințele stabilite la alin. (19) completează cerințele 
aplicabile deșeurilor provenite de la navele de pescuit, 
din dreptul Uniunii privind instalațiile portuare de 
preluare. 
 
(21) Producătorii de unelte de pescuit aplică 
standardele privind proiectarea uneltelor de pescuit 
conform principiilor economiei circulare, pentru a 
încuraja pregătirea lor în vederea reutilizării și pentru a 
facilita reciclarea lor la sfârșitul ciclului de viață, de la 
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a 
standardelor armonizate, în conformitate cu 
prevederile art.8, alin. (9) din Directiva 2019/904. 
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Colectarea separată 
 
(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a 
asigura colectarea separată în vederea reciclării: 
 
(a) până în 2025, a unei cantități de produse din 
plastic de unică folosință enumerate în partea F 
din anexă egală cu 77 %, ca greutate din produsele 
de plastic de unică folosință introduse pe piață 
într-un anumit an; 
 
(b) până în 2029, a unei cantități de produse din 
plastic de unică folosință enumerate în partea F 
din anexă egală cu 90 %, ca greutate din produsele 
de plastic de unică folosință introduse pe piață 
într-un anumit an. 
 
Produsele din plastic de unică folosință enumerate 
în partea F din anexă introduse pe piață într-un 
stat membru pot fi considerate ca fiind egale cu 
cantitatea de deșeuri generate de produsele 
respective, inclusiv sub formă de deșeuri, în același 
an în statul membru respectiv. 
 
 
Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre 
pot, printre altele: 
(a) să instituie scheme de returnare a garanției; 
(b) să stabilească obiective de colectare separată 
pentru schemele relevante de răspundere extinsă 
a producătorilor. 

Art 9 
Alin (1) 

CAPITOLUL IX COLECTAREA SEPARATĂ 
 
(1) Autoritățile administrației publice locale ale 
unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, 
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, 
respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale 
acestora, după caz, au obligația ca începând cu data de 
1 ianuarie 2022 să organizeze, să gestioneze și să 
coordoneze un sistem public pentru colectarea separată 
a deșeurilor produse după consumul produselor 
produselor din plastic de unică folosință enumerate în 
partea F din anexa la prezenta lege, în vederea reciclării. 

 
 
Eliminare Alin. 
(1) 

 
 
Obligatia de a colecta 
produsele din plastic 
de unica folosinta este 
in sarcina operatorilor 
ce introduc pe piata 
acest produse, 
conform Directivei. 
Obligatia de colectare 
se poate realiza prin 
intermediul OIREP, iar 
OIREP contracteaza 
aceste cantitati prin 
UAT/ADI. Pe de alta 
parte, obligatia 
UAT/ADI de a  
organiza un sistem de 
colectare separata a 
tuturor deseurilor 
reciclabile este deja 
reglementata in 
legislatie. 
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Primul paragraf se aplică fără a aduce atingere 
articolului 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE. 

(2) Comisia facilitează schimbul de informații și de 
bune practici între statele membre privind 
măsurile adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la alineatul (1), printre altele cu privire 
la sistemele de returnare a garanției. Comisia pune 
la dispoziția publicului rezultatele acestui schimb 
de informații și de bune practici: 

Art 9 
Alin (2) 

(2) Operatorii economici care introduc pe piață produse 
din plastic de unică folosință enumerate în partea F din 
anexa la prezenta lege au obligația ca până: 
 
a) în 2025 să colecteze o cantitate egală cu 77 % ca 
greutate a produselor de plastic de unică folosință 
introduse pe piață într-un anumit an; 
 
b) în 2029 să colecteze o cantitate egală cu 90 % ca 
greutate a produselor de plastic de unică folosință 
introduse pe piață într-un anumit an. 
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 (3) Până la 3 iulie 2020, Comisia adoptă un act de 
punere în aplicare care stabilește metodologia 
pentru calculul și verificarea obiectivelor de 
colectare separată prevăzute la alineatul (1) al 
prezentului articol. Respectivul act de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 
de examinare menționată la articolul 16 alineatul 
(2). 

Art 9 
Alin (3) – 
(10) 

(3)  Obligația de colectare prevăzută la alin. (2) se poate 
realiza prin intermediul unei organizații care 
implementează răspunderea extinsă a producătorului, 
inclusiv printr-un sistem de garanție-returnare pentru 
ambalaje primare nereutilizabile cu participarea 
autorităților menționate la alin. (1). 
 
(4) Operatorii economici care introduc pe piața 
națională produse din plastic de unică folosință 
enumerate în partea F din anexa la prezenta lege sunt 
obligați să declare anual la Administrația Fondului 
pentru Mediu cantitățile introduse pe piață și cantitățile 
colectate prin alte sisteme decât cele menționate la alin. 
(1). 
 
(5) Completarea și depunerea formularului de declarație 
se face în conformitate cu prevederile art.4 alin. (2) din 
prezenta lege.  
 
(6) Produsele din plastic de unică folosință enumerate în 
partea F din anexa la prezenta lege introduse pe piață 
sunt considerate ca fiind egale cu cantitatea de deșeuri 
generate de produsele respective, inclusiv sub formă de 
deșeuri, în același an. 
 
(7) În vederea raportării la Comisia Europeană a datelor 
privind produsele din plastic de unică folosință 
enumerate în partea F din anexa la prezenta lege, care 
au fost colectate separat, autoritățile administrației 
publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, 
după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 
municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară ale acestora, după caz, pun la dispoziția 

Reformulare 
Alin. (3) 
(3) Obligația de 
colectare 
prevăzută la 
alin. (2) se poate 
realiza prin 
intermediul 
unei organizații 
care 
implementează 
răspunderea 
extinsă a 
producătorului 
ori ,inclusiv 
printr-un sistem 
de garanție-
returnare 
pentru 
ambalaje 
primare 
nereutilizabile, 
în condițiile 
legii cu 
participarea 
autorităților 
menționate la 
alin. (1). 
 
Reformulare 
Alin. (4) 
(4) Operatorii 
economici care 
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agenției județene pentru protecția mediului și agenției 
pentru protecția mediului București, anual, în format 
electronic, cantitățile colectate prin sistemele 
menționate la alin.(1), până la data de 30 aprilie a anului 
următor raportării. 
 
(8) Operatorii economici menționați la alin. (2) și 
autoritățile menționate la alin. (1) utilizează metoda de 
raportare, calculare și verificare a datelor privind 
colectarea separată a deșeurilor de sticle de băuturi din 
plastic de unică folosință în conformitate cu actul 
adoptat de Comisia Europeană în temeiul art.9 alin. (3) 
din Directiva 2019/904.  
 
(9) Dispozițiile prezentei legi privind colectarea separată 
completează prevederile Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor, cu modificările și completările 
ulterioare și cele ale Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. 
 
(10) Alin. (2) se aplică fără a aduce atingere articolului 
10, alineatul (3), litera (a) din Directiva 2008/98/CE. 

introduc pe 
piața națională 
produse din 
plastic de unică 
folosință 
enumerate în 
partea F din 
anexa la 
prezenta lege 
sunt obligați să 
declare anual la 
Administrația 
Fondului pentru 
Mediu 
cantitățile 
introduse pe 
piață și 
cantitățile 
colectate 
conform alin. 
(3) prin alte 
sisteme decât 
cele menționate 
la alin. (1). 
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Art. 10 Măsuri de sensibilizare 
 
Statele membre adoptă măsuri pentru a informa 
consumatorii și pentru a stimula comportamentul 
responsabil al consumatorilor, în vederea reducerii 
deșeurilor provenite de la produsele care fac 
obiectul prezentei directive, și adoptă măsuri 
pentru a informa consumatorii de produse din 
plastic de unică folosință enumerate în partea G 
din anexă și utilizatorii de echipamente de pescuit 
care conțin plastic cu privire la următoarele 
aspecte: 
 
(a) disponibilitatea alternativelor reutilizabile, a 

sistemelor de reutilizare și a opțiunilor de 
gestionare a deșeurilor disponibile pentru 
respectivele produse din plastic de unică 
folosință și pentru echipamentele de pescuit 
care conțin plastic, precum și cele mai bune 
practici în ceea ce privește buna gestionare a 
deșeurilor efectuată în conformitate cu 
articolul 13 din Directiva 2008/98/CE; 
 

(b) impactul asupra mediului al aruncării și al altor 
mijloace necorespunzătoare de eliminare a 
deșeurilor provenite din respectivele produse 
din plastic de unică folosință și a 
echipamentelor de pescuit care conțin plastic, 
în special asupra mediului marin; și  

 
(c) impactul asupra rețelei de canalizare al 

mijloacelor necorespunzătoare de eliminare a 

Art 10 
Alin (1) – 
(3) 

CAPITOLUL X MĂSURI DE SENSIBILIZARE 
  
(1) Autoritatea centrală cu atribuții în domeniul 
protecției consumatorilor în colaborare cu autoritatea 
națională în domeniul pescuitului și acvaculturii și 
autoritatea publică centrală din domeniul mediului, 
adoptă măsuri nelegislative sau legislative pentru a 
informa consumatorii și pentru a stimula 
comportamentul responsabil al consumatorilor, în 
vederea reducerii deșeurilor provenite de la produsele 
care fac obiectul prezentei legi. 
 
(2) Producătorii de produse din plastic de unică folosință 
enumerate în partea G din anexă și producătorii de 
echipamente de pescuit care conțin plastic adoptă 
măsuri pentru a informa  consumatorii și utilizatorii cu 
privire la:  
 
a) disponibilitatea alternativelor reutilizabile, a 
sistemelor de reutilizare și a opțiunilor de gestionare a 
deșeurilor, existente pentru respectivele produse din 
plastic de unică folosință și pentru echipamentele de 
pescuit care conțin plastic, precum și cele mai bune 
practici în ceea ce privește buna gestionare a deșeurilor 
efectuată în conformitate cu articolul 20 din Legea nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 
b) impactul asupra mediului al aruncării și al altor 
mijloace necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor 
provenite din respectivele produse din plastic de unică 
folosință și a echipamentelor de pescuit care conțin 
plastic, în special asupra mediului marin;  
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deșeurilor provenite din respectivele produse 
din plastic de unică folosință. 

 
c) impactul asupra rețelei de canalizare al mijloacelor 
necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor provenite 
din respectivele produse din plastic de unică folosință. 
 
(3) În vederea stimulării comportamentului responsabil 
al elevilor/studenților în unitățile și instituțiile de 
învățământ, se desfășoară activități de informare 
privind prevenirea generării deșeurilor, în general și 
prevenirea și reducerea impactului produselor din 
plastic de unică folosință asupra mediului și sănătății 
umane, în particular. 
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Art. 11 Coordonarea măsurilor 
 
Fără a aduce atingere primului paragraf de la 
alineatul (1) al articolului 4 din prezenta directivă, 
fiecare stat membru se asigură că măsurile luate 
pentru a transpune și a pune în aplicare prezenta 
directivă fac parte integrantă și sunt în 
concordanță cu programele sale de măsuri 
stabilite în conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 2008/56/CE pentru statele membre care 
au ape marine, programele de măsuri stabilite în 
conformitate cu articolul 11 din Directiva 
2000/60/CE, planurile de gestionare a deșeurilor și 
programele de prevenire a generării deșeurilor 
stabilite în conformitate cu articolele 28 și 29 din 
Directiva 2008/98/CE și planurile de preluare și 
gestionare a deșeurilor stabilite în temeiul 
Directivei (UE) 2019/883. 
 
Măsurile pe care statele membre le adoptă pentru 
a transpune și a pune în aplicare articolele 4-9 din 
prezenta directivă sunt conforme cu dreptul 
Uniunii în domeniul alimentelor pentru a asigura 
respectarea igienei alimentare și a siguranței 
alimentare. În cazul materialelor destinate să vină 
în contact cu produsele alimentare, statele 
membre încurajează utilizarea, atunci când este 
posibil, a unor alternative durabile la materialele 
plastice de unică folosință. 

Art. 11 
Alin. (1) – 
(3) 

CAPITOLUL XI COORDONAREA MĂSURILOR 
 
(1) Fără a aduce atingere art.4 alin (1), autoritatea 
publică centrală din domeniul mediului și autoritatea 
publica centrală din domeniul transporturilor și 
infrastructurii, se asigură că măsurile adoptate pentru  
punerea în aplicare a  prevederilor prezentei legi  fac 
parte integrantă și sunt în concordanță cu:  

 
a) Programul de măsuri pentru atingerea stării ecologice 
bune a regiunii marine Marea Neagră,  aprobat prin 
Hotărârea de Guvern nr. 432 din 2020;  
 
b) Planul Național de Management aferent porțiunii 
naționale a bazinului hidrografic internațional al 
fluviului Dunărea și Planurile de Management la nivel de 
bazine hidrografice/spații hidrografice aprobate prin 
Hotărârea de Guvern nr.80 din 2011,  articolul 11 din  
Directiva 2000/60/CE (Legea nr.107/1996); 
 
c) Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și 
Programul National de Prevenire a Generării de Deșeuri 
aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 942 din 2017;  
 
d) Planurile de preluare și gestionare a deșeurilor, 
stabilite în temeiul Directivei (UE) 2019/883. 
 
(2) Fără a aduce atingere art.4 alin (1), autoritatea 
publică centrală din domeniul economiei se asigură că 
măsurile adoptate pentru  punerea în aplicare a  
prevederilor prezentei legi  fac parte integrantă și sunt 
în concordanță cu programele din domeniile: politicile 
industriale, competitivitate, protecția consumatorilor, 
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infrastructura calității și supravegherea pieței, mediului 
de afaceri, comerțului, antreprenoriatului, pe care le 
gestionează în conformitate cu prevederile legii privind 
organizarea și funcționarea autorității publice centrale 
din domeniul economiei. 
 
(3) Măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a 
articolelor (4) - (9)  trebuie să fie conforme cu dreptul 
Uniunii în domeniul alimentelor pentru a asigura 
respectarea igienei alimentare și siguranței alimentare. 

Art. 12 Specificații și orientări privind produsele din plastic 
de unică folosință 
 
La stabilirea dacă un recipient alimentar este 
considerat a fi un produs din plastic de unică 
folosință în sensul prezentei directive, pe lângă 
criteriile menționate în anexă în ceea ce privește 
recipientele pentru alimente, joacă un rol decisiv 
tendința ca acesta să devină deșeu datorită 
volumului sau dimensiunii sale, în special în ceea 
ce privește porțiile pentru o singură persoană. 
 
Până la 3 iulie 2020, Comisia publică orientări, în 
consultare cu statele membre, inclusiv exemple a 
ceea ce trebuie considerat un produs din plastic de 
unică folosință în sensul prezentei directive, după 
caz. 

Art. 12 
Alin. (1) și 
(2) 

CAPITOLUL XII SPECIFICAȚII ȘI ORIENTĂRI PRIVIND 
PRODUSELE DIN PLASTIC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ 
 
(1) La stabilirea dacă un recipient alimentar este 
considerat a fi un produs din plastic de unică folosință în 
sensul prezentei legi, pe lângă criteriile menționate în 
anexa la prezenta lege în ceea ce privește recipientele 
pentru alimente, joacă un rol decisiv tendința ca acesta 
să devină deșeu datorită volumului sau dimensiunii sale, 
în special în ceea ce privește porțiile pentru o singură 
persoană. 
 
(2) Autoritățile publice centrale și locale, inclusiv 
operatorii economici, aplică orientările privind 
produsele din plastic de unică folosință publicate de 
Comisia Europeană, potrivit art. 12 din Directiva 
2019/2004. 
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Art. 13 Sistemele de informații și raportarea 
 
(1) Pentru fiecare an calendaristic, statele membre 
transmit Comisiei un raport conținând 
următoarele: 
 
(a) date privind produsele din plastic de unică 
folosință enumerate în partea A din anexă, care au 
fost introduse pe piața statului membru în fiecare 
an, pentru a demonstra reducerea consumului în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1); 
 
(b) informații privind măsurile luate de statul 
membru în sensul articolului 4 alineatul (1); 
 
(c) date privind produsele din plastic de unică 
folosință enumerate în partea F din anexă, care au 
fost colectate separat în statul membru în fiecare 
an, pentru a demonstra atingerea obiectivelor de 
colectare separată în conformitate cu articolul 9 
alineatul (1); 
 
(d) date privind echipamentele de pescuit care 
conțin plastic introduse pe piață și privind 
deșeurile de echipamente de pescuit colectate în 
statul membru în fiecare an; 
 
(e) informații privind conținutul de material 
reciclat în sticlele pentru băuturi, enumerate în 
partea F din anexă, pentru a demonstra atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 6 alineatul (5); și 
 

Art. 13 
Alin.(1)-
(6) 

CAPITOLUL XIII SISTEMELE DE INFORMAȚII ȘI 
RAPORTAREA 
 
(1) Pentru fiecare an calendaristic autoritatea publică 
centrală din domeniul mediului și autoritatea publică 
centrală din domeniul economiei transmit Comisiei un 
raport conținând următoarele: 
 
a) date privind produsele din plastic de unică folosință 
enumerate în partea A din anexa la prezenta lege, care 
au fost introduse pe piața  națională în fiecare an, 
pentru a demonstra reducerea consumului în 
conformitate cu art. 4 alin (1);  
 
b) informații privind măsurile luate în sensul art. 4 alin 
(1); 
 
c) date privind produsele din plastic de unică folosință 
enumerate în partea F din anexă, care au fost colectate 
separat  în fiecare an, pentru a demonstra atingerea 
obiectivelor de colectare separată în conformitate cu 
art. 9 alin. (2); 
 
d) date privind echipamentele de pescuit care conțin 
plastic introduse pe piață și privind deșeurile de 
echipamente de pescuit colectate în statul membru în 
fiecare an; 
 
e) informații privind conținutul de material reciclat în 
sticlele pentru băuturi, enumerate în partea F din anexă, 
pentru a demonstra atingerea obiectivelor prevăzute la 
articolul 6, alineatul (4); 
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(f) date privind deșeurile produse după consum ale 
produselor din plastic de unică folosință 
enumerate la secțiunea III a părții E din anexă care 
au fost colectate în conformitate cu articolul 8 
alineatul (3). 
 
Statele membre raportează datele și informațiile 
pe cale electronică, în termen de 18 luni de la 
sfârșitul anului de raportare pentru care acestea 
au fost colectate.  
 
Datele și informațiile se raportează în formatul 
stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (4) 
din prezentul articol. 
 
Prima perioadă de raportare este anul 
calendaristic 2022, cu excepția literelor (e) și (f) de 
la primul paragraf, pentru care prima perioadă de 
raportare este anul calendaristic 2023. 
 
(2) Datele și informațiile raportate de statele 
membre în conformitate cu prezentul articol sunt 
însoțite de un raport privind verificarea calității. 
Datele și informațiile se raportează în formatul 
stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (4). 
 
(3) Comisia analizează datele și informațiile 
raportate în conformitate cu prezentul articol și 
publică un raport cu privire la rezultatele analizei 
respective. Raportul evaluează modul de 
organizare a colectării datelor și informațiilor, 
sursele datelor și informațiilor și metodologia 
utilizată în statele membre, precum și caracterul 

f) date privind deșeurile produse după consum ale 
produselor din plastic de unică folosință enumerate la 
secțiunea III a părții E din anexă care au fost colectate în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (4). 
 
g) progresele înregistrate în reducerea cantitativă 
măsurabilă a consumului produsele din plastic de unică 
folosință enumerate în partea A din anexă la prezenta 
lege. 
 
(2) Pentru fiecare an calendaristic, autoritatea publică 
centrală din domeniul pescuitului și acvaculturii  
transmite Comisiei un raport conținând date privind 
echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse 
pe piață și privind deșeurile de echipamente de pescuit 
colectate în statul membru, în fiecare an; 
 
(3) Pentru fiecare an calendaristic Agenția Națională 
pentru Protecția Mediului transmite Comisiei un raport 
conținând date privind deșeurile produse după 
consumul produselor din plastic de unică folosință 
enumerate la secțiunea III a părții E din anexa la 
prezenta lege, care au fost colectate în conformitate cu 
articolul 8 alin. (4). 
 
(4) Autoritățile menționate la alin. (1) - (3), raportează 
Comisiei Europene datele și informațiile în format 
electronic, în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de 
raportare pentru care acestea au fost colectate și le pun 
la dispoziția publicului prin afișare pe pagina internet. 
 
(5) Rapoartele menționate la alin. (1) - (3), însoțite de 
raportul privind verificarea calității datelor și 
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complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența 
datelor și informațiilor respective. Evaluarea poate 
include recomandări specifice de îmbunătățire. 
Raportul este elaborat după prima raportare a 
datelor și informațiilor de către statele membre și 
ulterior la intervalele prevăzute în articolul 12 
alineatul (3c) din Directiva 94/62/CE. 
 
(4) Până la 3 ianuarie 2021, Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare de stabilire a formatului pentru 
raportarea datelor și informațiilor în conformitate 
cu alineatul (1) literele (a) și (b) și cu alineatul (2) 
din prezentul articol. 
Până la 3 iulie 2020, Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare de stabilire a formatului pentru 
raportarea datelor în conformitate cu alineatul (1) 
literele (c) și (d) și cu alineatul (2) din prezentul 
articol. 
 
Până la 1 ianuarie 2022, Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare de stabilire a formatului pentru 
raportarea datelor și informațiilor în conformitate 
cu alineatul (1) literele (e) și (f) și cu alineatul (2) 
din prezentul articol. 
 
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 16 alineatul (2). Se ia în 
considerare formatul elaborat în conformitate cu 
articolul 12 din Directiva 94/62/CE. 

informațiilor raportate se transmit Comisiei Europene în 
formatul stabilit de actele de punere în aplicare 
menționate la art.13 alin.4 din Directiva 2019/904, 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
 
(6) Prima perioadă de raportare este anul calendaristic 
2022, cu excepția alin. (1) litera e) și litera f) și alin (3), 
pentru care prima perioadă de raportare este anul 
calendaristic 2023. 
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Art. 14 Sancțiuni 
 
Statele membre stabilesc regulile privind 
sancțiunile care se aplică în cazul încălcării 
dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și iau toate măsurile necesare 
pentru a se asigura că acestea sunt puse în 
aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
efective, proporționale și disuasive. Statele 
membre informează Comisia, până la 3 iulie 2021, 
cu privire la regulile respective și la măsurile 
adoptate, precum și cu privire la orice modificare 
ulterioară care afectează regulile și măsurile în 
cauză. 

Art. 14 
Alin.(1)-
(3) 

CAPITOLUL XIV SANCȚIUNI 
 
(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi constituie 
contravenții, dacă nu au fost săvârşite în astfel de 
condiții încât să constituie infracțiuni, şi se sancționează 
după cum urmează: 
 
a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru 
persoanele fizice şi de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru 
persoanele juridice, în cazul nerespectării prevederilor 
articolului 5 alineatul (1), articolul 9 alineatul (4) și 
alineatul (5); 
 
b) cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei, în cazul 
nerespectării prevederilor articolului 7 alineatul (1) şi 
alineatul (2); 
 
c) cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei, în cazul 
nerespectării prevederilor articolului 7; 
 
d) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, în cazul 
nerespectării prevederilor articolului 4 alineatul (1) și 
alineatul (3); 
 
e) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea 
obligațiilor şi responsabilităților ce le revin autorităților 
administrației publice locale, potrivit prevederilor 
articolului 9 alineatul (1). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Reformulare 
Alin. (1) a)-d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminare litera 
e) de la Alin. (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligatia de declarare 
a cantitatilor de 
recipiente de plastic 
pentru bauturi 
introduse pe piata 
este deja 
reglementata prin act 
act normativ, inclusiv 
in ce priveste 
sanctiunea, deci ar fi o 
dubla sanctiune. 
Obligatia de a declara 
cantitatile colectate 
este de asemenea 
deja reglementata, 
inclusiv in ce priveste 
regimul sanctionator. 
Iar sanctionarea 
nerespectarii alin. (5) 
este eronata, acest 
alineat se refera la 
completarea si 
depunerea 
declaratiei. 
 
Sanctionarea 
nerespectarii alin. (2) 
de la litera b) este 
eronata, acest alineat 
detaliaza doar cum se 
face marcarea. 
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(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alineatul (1) 
şi aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul 
împuternicit al: 
 
a) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
pentru articolul 7 și articolul 4 alineatul (3). 
 
b) Gărzii Naționale de Mediu pentru articolul 5 alineatul 
(1), articolul 7 alineatul (1) şi alineatul (2), articolul 9 
alineatul (1), alineatul (4) și alineatul (5). 
 
c) Administrației Fondului pentru Mediu pentru articolul 
4 alineatul (1). 
 
(3) Dispozițiile referitoare la contravenții intră în vigoare 
la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 
 
 
Reformulare 
Alin. (2) b) 
 
 
 
 
Reformulare 
Alin. (3) 
(3) Dispozițiile 
referitoare la 
contravenții 
intră în vigoare 
la 6030 de zile 
de la data 
publicării 
prezentei legi în 
Monitorul 
Oficial al 
României, 
Partea I. 

Dubla sactionare, atat 
prin lit. b), cat si prin 
lit. c) a art. 7. 
 
Sanctionare 
nejustificat de dura la 
litera d) a unor 
obligatii prevazute la 
alin. (3), cum ar fi 
oferirea de alternative 
reutilizabile catre 
consumator sau 
indicarea unui pret de 
vanzare. 
 
Propunem eliminarea 
corelativa a literei e) 
cu eliminarea art. 9 
alin. 1, deja aceasta 
obligatie este 
sanctionata prin alte 
prevederi legale. 
 
 
 
 
În cazul literei b) de la 
Alin. (2) - Pentru 
interdictia de 
introducere pe piata 
prevazuta la Art. 5 (1), 
ANPC ar trebui sa fie 
institutia 



 

 
Propunere Tabel de Concordanță Directiva 2019/904/UE privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra 

mediului 
 

Pagina 45 din 45 

sanctionatoare, nu 
GNM. In plus, exista o 
dublare de atributii 
intre ANPC si GNM pe 
art. 7. 

Art. 15 
 
Art. 16 
 
Art. 17 
 
Art. 18 
 
Art. 19 
 
Anexă 

Evaluarea și revizuirea  
 
Procedura comitetului 
 
Transpunere 
 
Intrarea în vigoare 
 
Destinatari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexă 

Prezenta lege transpune în legislația națională Directiva 
2019/904 privind reducerea impactului anumitor 
produse din plastic asupra mediului publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 155/1 din 
12.6.2019. 

  

 
 


