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Către,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, trimis Comisiei
pentru mediu și echilibru ecologic, spre dezbatere pe fond, cu adresa nr.PL-x
nr. 48 din 26 februarie 2018.

PREŞEDINTE,
ION CUPĂ

PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
Nr. 4c-27/90/2017
Bucureşti, 7.03.2018

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor
de ambalaje
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, cu proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, transmis cu adresa nr.
PL-x nr. 48 din 26 februarie 2018 şi înregistrat la Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic cu nr.4c-27/90 din 27 februarie 2018.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.249/2015 şi vizează transpunerea Directivei (UE) 2015/720 a Parlamentului
European şi a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în
ceea ce priveşte reducerea consumului de pungi de transport din plastic subţire. Prin
prezentul proiect se interzice, începând cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piaţa
naţională a pungilor de transport din plastic subţire şi foarte subţire cu mâner. De
asemenea, începând cu 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de
transport din plastic subţire şi foarte subţire cu mâner. Pungile de transport din plastic
subţire şi foarte subţire fără mâner nu fac obiectul interzicerii comercializării sau
introducerii pe piaţa naţională. De asemenea, proiectul de lege reglementează:
responsabilitatea operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională pungi de
transport din plastic biodegradabile şi compostabile, de a eticheta aceste ambalaje;
obligaţia operatorilor economici care comercializează produse ambalate în ambalaje
primare reutilizabile, de a primi ambalajele reutilizabile la schimb sau de a rambursa,
la solicitarea consumatorului, valoarea depozitului; responsabilitatea operatorilor
economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de
transport din plastic, pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje.
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în
data de 19 februarie 2018.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al
Consiliului Legislativ (nr.808/3.10.2017).
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic a examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţa din data de 6 martie
2018. La lucrările comisieiși -au înregistrat prezen
ța un număr de 12 deputați,
membri ai comisiei.
La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, domnul Laurențiu Neculaescu, secretar de stat în cadrul
Ministerului Mediului.
În urma examinării proiectului de lege membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
cu amendamente admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul
raport.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată
şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

ION CUPĂ

FARAGO PETRU

Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc
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Anexa
AMENDAMENTE
Nr.
crt.
0
1.

2.

3.

Text legea 249/2015
1

ADMISE

Text adoptat de Senat

2
Lege
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.249/2015
privind modalitatea de gestionare
a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje
Articol
unic.Legea
nr.249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 809 din 30
octombrie 2015, cu modificările
şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după
cum urmează:
Art. 5
1.
La articolul 5, după
alineatul (2) se introduc două
(1) Se admite introducerea pe noi alineate, alin.(3) şi (4),
piaţă numai a ambalajelor care cu următorul cuprins:
îndeplinesc
cerinţele
esenţiale
prevăzute în anexa nr. 2.

Amendamente admise/Autor

Motivația

3

4

Nemodificat

Nemodificat

(2) Este interzisă obstrucţionarea
introducerii pe piaţă a ambalajelor
care îndeplinesc cerinţele esenţiale
prevăzute în anexa nr. 2.
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4.

(3)
Prin
excepţie
de
la
prevederile alin.(2) se interzice,
începând cu data de 1 iulie 2018,
introducerea pe piaţa naţională a
pungilor de transport din plastic
subţire şi foarte subţire cu
mâner.
(4)
Prin
excepţie
de
la
prevederile alin.(2) se interzice,
începând cu data de 1 ianuarie
2019, comercializarea pungilor
de transport din plastic subţire şi
foarte subţire cu mâner.
Art. 9
2.
La
articolul
9,
după
alineatul (2) se introduce un
(1)
Operatorii
economici nou
alineat,
alin.(3),
cu
producători de ambalaje şi/sau de următorul cuprins:
produse ambalate au obligaţia să
utilizeze un sistem de marcare şi
identificare pentru ambalaje în
vederea îmbunătăţirii activităţilor
de recuperare şi reciclare a
deşeurilor de ambalaje şi să aplice
sistemul de marcare şi identificare
prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Marcarea se aplică direct pe
ambalaj sau pe etichetă şi trebuie
să fie vizibilă, lizibilă şi durabilă,
chiar şi în cazul în care ambalajul
este
deschis.

Nemodificat

(3) Operatorii economici care
introduc pe piaţa naţională pungi
de
transport
din
plastic
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5.

Art. 13

biodegradabile şi compostabile
sunt
responsabili
pentru
etichetarea acestor ambalaje de
desfacere
potrivit
ordinului
autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului prevăzut la
art.21 alin.(2).
3. Articolul 13 se modifică şi
va avea următorul cuprins:

(1) Operatorii economici care
comercializează produse ambalate
în
ambalaje
reutilizabile
sunt
obligaţi să primească ambalaje
reutilizabile la schimb sau să
ramburseze,
la
solicitarea
cumpărătorului,
valoarea
depozitului.

Art.13.- (1) Operatorii economici
care comercializează produse
ambalate în ambalaje primare
reutilizabile sunt obligaţi să
primească
ambalajele
reutilizabile la schimb sau să
ramburseze,
la
solicitarea
consumatorului,
valoarea
depozitului.

(2)
În
vederea
încurajării
reutilizării ambalajelor returnabile,
producătorii şi comercianţii aplică
sisteme-depozit de administrare a
ambalajelor, potrivit procedurii de
implementare,
control
şi
monitorizare a sistemului-depozit,
aprobată prin ordin al ministrului
mediului,
apelor
şi
pădurilor.

(2) Operatorii economici care
comercializează
pungi
de
transport din plastic, cu excepţia
pungilor de transport din plastic
foarte subţire, sunt obligaţi să
comercializeze numai pungi de
transport
din
plastic
care
respectă
cerinţele
esenţiale
privind caracterul reutilizabil al
unui ambalaj prevăzute la pct.2
din anexa nr.2, astfel încât
acestea să corespundă unor
reutilizări multiple.

Nemodificat

Nemodificat

(2) Operatorii economici care
comercializează
pungi
de
transport din plastic, sunt
obligaţi
să
comercializeze
numai pungi de transport din
plastic care respectă cerinţele
esenţiale privind caracterul
reutilizabil al unui ambalaj
prevăzute la pct.2 din anexa
nr.2, astfel încât acestea să
corespundă unor reutilizări
multiple,
cu
excepţia
pungilor de transport din
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plastic foarte subţire.

6.

Art. 16

4. La articolul 16 alineatul
(1), partea introductivă şi
litera c) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

(1)Pentru îndeplinirea obiectivelor
prevăzute la art. 14, operatorii
economici sunt responsabili să
asigure gestionarea ambalajelor
devenite
deşeuri pe
teritoriul
naţional, după cum urmează:

Art.16.- (1) Operatorii economici
sunt responsabili să asigure
gestionarea ambalajelor devenite
deşeuri pe teritoriul naţional şi
îndeplinirea
cel
puţin
a
obiectivelor prevăzute la art.14,
după cum urmează:

Autor: Comisia pentru mediu
și
echilibru ecologic

Nemodificat

a)operatorii
economici
care
introduc pe piaţă produse ambalate -------------------------------sunt responsabili pentru deşeurile
generate de ambalajele primare,
secundare şi terţiare folosite pentru
ambalarea
produselor
lor,
cu
excepţia ambalajelor de desfacere
care
sunt
folosite
pentru
ambalarea, la locul de vânzare, a
produselor pe care aceştia le
introduc pe piaţa naţională;
b)operatorii
economici
care
supraambalează produse ambalate
individual
în
vederea
revânzării/redistribuirii
sunt
responsabili
pentru
deşeurile
generate de ambalajele secundare
şi terţiare pe care le introduc pe
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piaţă;
c)operatorii
economici
care
introduc pe piaţă ambalaje de
desfacere sunt responsabili pentru
deşeurile generate de respectivele
ambalaje;

operatorii economici care
c)
introduc pe
piaţa naţională
ambalaje de desfacere, inclusiv
pungi de transport din plastic,
sunt
responsabili
pentru
deşeurile
generate
de
respectivele ambalaje;

Nemodificat

------------------7.

Art.17

(1) Operatorii economici care îşi
îndeplinesc
responsabilităţile
potrivit prevederilor art. 16 alin.
(2) lit. a), operatorii economici
autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2)
lit. b), autorităţile şi instituţiile
publice
locale
şi
operatorii
economici care preiau deşeurile de
ambalaje în vederea valorificării au
obligaţia
să
furnizeze
anual
Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor
informaţii
privind
gestionarea
ambalajelor
şi
a
deşeurilor de ambalaje.

5. La articolul 17, după
alineatul (5) se introduce un
nou alineat, alin (6) cu
urmatorul cuprins:

(2) Operatorii economici autorizaţi
potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au
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obligaţia
să
furnizeze
anual
Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor, pe lângă informaţiile
prevăzute la alin. (1), şi informaţii
privind cantităţile de ambalaje,
respectiv cantităţile de deşeuri de
ambalaje pentru care au preluat
responsabilitatea de la fiecare
operator economic.
(3) La solicitarea autorităţilor
competente
pentru
protecţia
mediului,
operatorii
economici,
autorităţile
şi
instituţiile
administraţiei publice locale au
obligaţia să furnizeze date sigure
referitoare la propriile activităţi cu
privire la gestionarea ambalajelor
şi a deşeurilor de ambalaje şi să îşi
asume responsabilitatea datelor
furnizate.
(4) Operatorii economici prevăzuţi
la art. 16 alin. (1) sunt obligaţi să
menţioneze în documentele de
însoţire a deşeurilor de ambalaje
dacă
încredinţarea
spre
valorificare/reciclare a acestora se
face
în
scopul
îndeplinirii
obiectivelor anuale prevăzute de
prezenta lege.
(5) Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor
publică
informări
şi
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transmite
rapoarte
privind
gestionarea
ambalajelor
şi
a
deşeurilor
de
ambalaje
către
Comisia
Europeană,
potrivit
prevederilor
anexei
nr.
4.

(6) Începând cu data de 27 mai
2018,
Ministerul
Mediului
raportează cu privire la consumul
anual de pungi de transport din
plastic
sub
ț ire
atunci
cand
furnizează
către
Comisia
Europeană
date
privind
gestionarea ambalajelor
și a
deșeurilor de ambalaje, potrivit
prevederilor alin.(5).

(6) Începând cu data de 27
mai 2018, informarile și
rapoartele
privind
gestionarea ambalajelorși a
deșeurilor
de
ambalaje
transmise Comisiei Europene
de către Ministerul Mediului,
potrivit prevederilor alin.(5),
vor cuprinde
și date cu
privire la consumul anual de
pungi de transport din plastic
subțire.
Autor: Comisia pentru mediu
și
echilibru ecologic

6. Articolul 21 se modifică şi 6. La articolul 21, după

8.

va avea următorul cuprins:

Art. 21
Autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului, prin unităţile
subordonate, precum şi autorităţile
executive
ale
unităţilor
administrativ-teritoriale
promovează campanii de informare
şi educare a publicului şi a
operatorilor economici privind:

Art.21.- (1) Autoritatea publică
centrală
pentru
protecţia
mediului,
prin
unităţile
subordonate,
precum
şi
autorităţile
executive
ale
unităţilor
administrativteritoriale promovează campanii
de informare şi educare a
publicului
şi
a
operatorilor

litera d) se adauga o literă
nouă,
litera
e)
cu
următorul cuprins:

Textul în vigoare.
Se elimină
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economici privind:
a)
sistemele
de
returnare,
colectare
şi
valorificare
a
ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje care le sunt disponibile;

a) sistemele

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

b) contribuţia lor la refolosirea,

c)
sensul marcajelor de
ambalajele existente pe piaţă;

pe

d) elementele corespunzătoare ale
planurilor
de
gestionare
a
ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje prevăzute la art. 23.

de
returnare,
colectare
şi
valorificare
a
ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje
care
le
sunt
disponibile;

valorificarea
şi
reciclarea
ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje;

c) sensul

marcajelor
de
pe
ambalajele existente pe piaţă;

d) elementele

corespunzătoare
ale planurilor de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje prevăzute la art.23;

e) impactul

dăunător
asupra
mediului al consumului excesiv
de pungi de transport din plastic
subţire.

Nemodificat
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7.La articolul 21, după
alineatul (1) se introduce
un alineat nou, alineatul
(2), cu următorul cuprins:
(2)Autoritatea publică centrală
pentru
protecţia
mediului
asigură preluarea prin ordin al
ministrului mediului, publicat în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, în termen de 120 de
zile de la publicarea în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene a
actului de punere în aplicare
adoptat de Comisia Europeană
care
stabileşte
specificaţiile
etichetelor sau ale marcajelor
menite
să
asigure
recunoaşterea la nivelul Uniunii
a pungilor de transport din
plastic
biodegradabile
şi
compostabile.

(2)Autoritatea publică centrală
pentru
protecţia
mediului
asigură preluarea prin ordin al
ministrului mediului, publicat
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, în termen
de 120 de zile de la publicarea
în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, a actului de punere
în aplicare adoptat de Comisia
Europeană
care
stabileşte
specificaţiile etichetelor sau ale
marcajelor care să asigure
recunoaşterea
la
nivelul
Uniunii Europene a pungilor
de
transport
din
plastic
biodegradabile
şi
compostabile.
Autor: Comisia pentru mediu
și
echilibru ecologic
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9.

7.
La articolul 26 alineatul
(1), literele c), d) şi f) se
şi
vor
avea
(1)
Încălcarea
dispoziţiilor modifică
prezentei
legi
constituie următorul cuprins:
contravenţii, dacă nu au fost
săvârşite în astfel de condiţii încât
să constituie infracţiuni, şi se
sancţionează după cum urmează:
Art. 26

8.
La
articolul
26
alineatul (1), literele c), d)
şi f) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

a) cu amendă de la 400 lei la 800
lei pentru persoane fizice şi
amendă de la 10.000 lei la 20.000
lei pentru operatorii economici în
cazul nerespectării prevederilor art.
20;
b) cu amendă de la 2.000 lei la
4.000 lei, în cazul nerespectării
prevederilor art. 10 alin. (5), art.
11 şi 12;
c) cu amendă de la 4.000 lei la
8.000 lei, în cazul nerespectării
prevederilor art. 9 alin. (1) şi art.
10 alin. (1)-(3);

c) cu amendă de la 4.000 lei la
8.000 lei, în cazul nerespectării
prevederilor art.9 alin.(l) şi (3) şi
art.10 alin.(l) - (3);

d) cu amendă de la 8.000 lei la d)
cu amendă de la 8.000 lei
15.000
lei,
în
cazul
15.000 lei, în cazul nerespectării la
nerespectării prevederilor art.13;
prevederilor art. 13 alin. (1);

Nemodificat

Nemodificat

e) cu amendă de la 10.000 lei la -------------------20.000 lei, în cazul nerespectării
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prevederilor art. 17 alin. (1) - (3);

f) cu amendă de la 15.000 lei la
f) cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei:
25.000 lei:
1. nerespectarea prevederilor art.
5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (4),
art. 16 alin. (6), (7), (9), (11),
(12) şi (14); 1. nerespectarea
prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1),
art. 10 alin. (4), art. 16 alin. (6),
(7), (9), (11) şi (14);

1. nerespectarea
prevederilor
art.5 alin.(l) şi (2), art.8 alin.(l),
art.10 alin.(4) şi art.16 alin.(6),
(7), (9), (11) şi (14).

prevederilor
2. nerespectarea
2. nerespectarea prevederilor art. art.5 alin.(3) şi (4) şi art.16
alin.(8).
16 alin. (8).

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

(2) Contravenientul poate achita pe
loc sau în termen de cel mult 48 de
ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data
comunicării acestuia jumătate din
minimul amenzii prevăzute la alin.
(1), agentul constatator făcând
menţiune
despre
această
posibilitate în procesul-verbal de
constatare
şi
sancţionare
a
contravenţiei.
(3)
Constatarea
contravenţiilor
prevăzute la alin. (1) şi aplicarea
sancţiunilor se fac de către
personalul împuternicit al:
a) Gărzii Naţionale de Mediu,
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pentru contravenţiile prevăzute la
alin. (1) lit. c), e) şi f) pct. 1;
b) Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor, pentru
contravenţiile prevăzute la alin. (1)
lit. b), d) şi f) pct. 2;
ale
c)
autorităţilor
executive
unităţilor administrativ-teritoriale,
pentru contravenţia prevăzută la
alin. (1) lit. a).
(4) Licenţa de operare acordată
operatorilor economici prevăzuţi la
art. 16 alin. (2) lit. b) se anulează
în cazul în care, în 2 ani consecutivi
de la momentul constatării, aceştia
nu îndeplinesc cel puţin obiectivele
prevăzute la art. 16 alin. (4) sau
obligaţiile stabilite prin ordinul
prevăzut la art. 16 alin. (5). (4)
Licenţa de operare acordată unui
operator economic prevăzut la art.
16 alin. (2) lit. b) se anulează de la
data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care s-a făcut constatarea,
în cazul în care
persoanele
împuternicite prevăzute la art. 27
constată pentru al doilea an
consecutiv că acesta nu a îndeplinit
cel puţin obiectivele prevăzute la
art. 16 alin. (4) sau în cazul în care
operatorul economic nu respectă
obligaţiile stabilite prin ordinul
prevăzut la art. 16 alin. (5).
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8. La Anexa nr.1:
TERMENILOR Semnificaţia
termenilor
specifici,
CAPITOLUL
1:
Semnificaţia termenilor, la
punctul 1 după litera h) se
introduc
cinci
noi
litere,
lit.h1)-h5),
cu
următorul
cuprins:
1. Semnificaţia termenilor:
a) acord voluntar - acord oficial
încheiat între autorităţile publice
competente
şi
reprezentanţii
sectoarelor economice implicate,
deschis tuturor partenerilor care
doresc să se conformeze condiţiilor
acordului, în vederea atingerii
obiectivelor prevăzute în prezenta
lege;
b) operatori economici - referitor la
ambalaje, înseamnă furnizorii de
materiale
de
ambalare,
producătorii
de
ambalaje
şi
produse ambalate, importatorii,
comercianţii,
distribuitorii,
autorităţile publice şi organizaţiile
neguvernamentale;

10. Anexa 1
SEMNIFICAŢIA
SPECIFICI

8.
La
Anexa
nr.1,
„Semnificaţia
termenilor
specifici „ punctul 1
„ Semnificaţia termenilor”,
după litera h) se introduc
cinci noi litere, literele h1)h5), cu următorul cuprins:

c) ambalaj - orice obiect, indiferent
de materialul din care este
confecţionat ori de natura acestuia,
destinat
reţinerii,
protejării,
manipulării,
distribuţiei
şi
prezentării
produselor,
de
la
materii prime la produse procesate,
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de la producător până la utilizator
sau
consumator.
Obiectul
nereturnabil
destinat
aceloraşi
scopuri
este,
de
asemenea,
considerat ambalaj. Criteriile care
stau la baza definirii unui obiect ca
ambalaj sunt:
c.1) un obiect se consideră ambalaj
dacă îndeplineşte condiţiile din
definiţie fără prejudiciul altor
funcţii pe care acesta le poate
îndeplini suplimentar, în măsura în
care
acesta
nu
face
parte
integrantă din produs, fiind necesar
pentru a conţine, a susţine sau a
păstra produsul pe toată durata de
viaţă
a
acestuia,
iar
toate
elementele sale sunt destinate a fi
utilizate, consumate ori eliminate
împreună cu produsul. Exemple
ilustrative: Constituie ambalaje:
cutiile pentru dulciuri; foliile care
învelesc carcasele de compact
discuri;
pungile
în
care
se
expediază cataloage şi reviste, cu o
revistă
înăuntru;
şerveţele
dantelate pentru prăjituri, vândute
împreună cu prăjiturile; rolele,
tuburile şi cilindrii în jurul cărora
este înfăşurat un material flexibil,
ca de exemplu folie de plastic, folie
de aluminiu, hârtie, cu excepţia
rolelor,
tuburilor
şi
cilindrilor
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destinaţi a fi părţi ale unor
echipamente de producţie şi care
nu se utilizează cu scopul de a
prezenta un produs ca unitate de
vânzare; ghivecele pentru flori
destinate
exclusiv
vânzării
şi
transportării plantelor şi care nu
sunt destinate păstrării împreună
cu planta pe parcursul vieţii
acesteia; flacoanele din sticlă
pentru
soluţii
injectabile;
suporturile pentru compact discuri,
vândute împreună cu compact
discurile şi care nu sunt destinate
utilizării ca mijloc de depozitare;
umeraşele pentru haine, vândute
împreună
cu
un
articol
de
îmbrăcăminte; cutiile de chibrituri;
sistemele de izolare sterilă, de
exemplu: pungi, tăvi şi materiale
necesare
menţinerii
sterilităţii
produsului;
capsulele
pentru
băuturi (de exemplu: cafea, cacao,
lapte), care rămân goale după
utilizare;
buteliile
din
oţel
reîncărcabile,
utilizate
pentru
diferite tipuri de gaz, cu excepţia
extinctoarelor.
Nu
constituie
ambalaje: ghivecele pentru flori
destinate păstrării împreună cu
planta pe parcursul vieţii acesteia;
cutiile pentru scule; pliculeţele
pentru ceai; învelişurile de ceară
din jurul brânzei; membranele
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mezelurilor;
umeraşele
pentru
haine, vândute separat; capsulele
de cafea, dozele de cafea din folie
de aluminiu şi dozele de cafea din
hârtie de filtru, care sunt aruncate
împreună
cu
cafeaua
după
utilizare;
cartuşele
pentru
imprimante;
carcasele
pentru
compact discuri, DVD-uri şi casete
video, vândute cu un compact disc,
un DVD sau o casetă video
înăuntru;
suporturile
pentru
compact discuri, vândute goale şi
destinate utilizării ca mijloc de
depozitare;
capsulele
solubile
pentru
detergenţi;
lumânările
pentru
morminte,
recipientele
pentru
lumânări;
râşniţele
mecanice, integrate în recipiente
reîncărcabile, de exemplu râşniţele
de piper reîncărcabile;
c.2)
obiectele
proiectate
şi
destinate a fi umplute la punctele
de vânzare, precum şi obiectele
"de
unică folosinţă", vândute
umplute sau destinate a fi umplute
în punctele de desfacere sunt
considerate
ambalaje,
dacă
îndeplinesc funcţia de ambalare.
Exemple
ilustrative:
Constituie
ambalaje, dacă au fost concepute
pentru a fi umplute la punctul de
vânzare: pungile din plastic sau din
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hârtie; farfuriile şi paharele de
unică folosinţă; folia alimentară
aderentă;
pungile
pentru
sandviciuri; folia de aluminiu,
husele din folie de plastic pentru
protejarea hainelor curăţate în
curăţătorii. Nu constituie ambalaje:
paletele de amestecat; tacâmurile
de unică folosinţă; hârtia de
împachetat,
vândută
separat;
formele din hârtie pentru copt,
vândute
goale;
şerveţelele
dantelate pentru prăjituri, vândute
fără prăjituri;
c.3) componentele ambalajelor şi
elementele auxiliare integrate în
ambalaj sunt considerate ca parte
din
ambalajul
în
care
sunt
integrate.
Elementele
auxiliare
agăţate direct de produs sau
ataşate de acesta, care îndeplinesc
funcţii
de
ambalaj,
sunt
considerate ambalaje dacă nu sunt
parte integrantă a produsului şi
dacă nu toate elementele lor sunt
destinate a fi utilizate, consumate
sau
eliminate
împreună
cu
produsul.
Exemple
ilustrative:
Constituie ambalaje: Etichetele
agăţate direct de produs sau
ataşate acestuia. Constituie parte a
unui ambalaj: peria de rimel care
face
parte
din
capacul
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recipientului; etichetele adezive
ataşate unui alt articol de ambalaj;
capsele metalice; manşoanele din
plastic; dispozitivul de măsuraredozare care face parte din sistemul
de închidere a recipientului pentru
detergenţi; râşniţele mecanice,
integrate
în
recipiente
fără
posibilitate de reîncărcare, pline cu
un anumit produs, de exemplu
râşniţele de piper pline cu piper.
Nu constituie ambalaje: etichetele
de identificare prin radiofrecvenţă
(RF1D);
d) ambalaj primar - ambalaj de
vânzare - ambalaj conceput şi
realizat pentru a îndeplini funcţia
de unitate de vânzare, pentru
utilizatorul final sau consumator, în
punctul de achiziţie;
e) ambalaj secundar - ambalaj
grupat, supraambalaj - ambalaj
conceput pentru a constitui la
punctul de achiziţie o grupare a
unui număr de unităţi de vânzare,
indiferent dacă acesta este vândut
ca atare către utilizator sau
consumatorul final ori dacă el
serveşte numai ca mijloc de
umplere a rafturilor în punctul de
vânzare; el poate fi separat de
produs fără a afecta caracteristicile
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produsului;
f) ambalaj terţiar - ambalaj pentru
transport - ambalaj conceput
pentru a uşura manipularea şi
transportul unui număr de unităţi
de vânzare sau ambalaje grupate,
în scopul prevenirii deteriorării în
timpul manipulării ori transportului.
Ambalajul pentru transport nu
include
containerele
rutiere,
feroviare, navale sau aeriene;
g) ambalaj reutilizabil - ambalaj
refolosit pentru acelaşi scop, a
cărui
returnare
de
către
consumator ori comerciant este
asigurată de plata unei sumesistem depozit, prin reachiziţionare
sau altfel. Ambalajul reutilizabil se
consideră introdus pe piaţă atunci
când este făcut disponibil pentru
prima oară, împreună cu produsul
pe care este destinat să îl conţină,
să îl protejeze, să îl manipuleze, să
îl distribuie sau să îl prezinte.
Ambalajul reutilizabil se consideră
deşeu de ambalaj când se înlătură,
la sfârşitul duratei utile de viaţă.
Ambalajul
reutilizabil
nu
se
consideră deşeu de ambalaj atunci
când este returnat pentru a fi
refolosit. Ambalajul reutilizabil nu
se consideră ambalaj introdus pe
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piaţă atunci când este refolosit
pentru ambalarea unui produs şi
făcut disponibil din nou. Cantitatea
de deşeuri de ambalaje reutilizabile
generate într-un an se consideră a
fi egală cu cantitatea de ambalaje
reutilizabile introduse pe piaţa
naţională în anul respectiv;

h1) pungi de transport din
h) ambalaj de desfacere - ambalaj plastic - pungi de transport,
care îndeplineşte criteriul c.2);
cu sau fară mâner, fabricate
din
plastic,
furnizate
consumatorilor la punctele de
.................................
vânzare
de
bunuri
sau
produse;
h2) pungi de transport din
plastic subţire - pungi de
transport
din
plastic
cu
grosimea peretelui mai mică
de 50 de microni;
h3) pungi de transport din
plastic foarte subţire - pungi
de transport din plastic cu
grosimea peretelui mai mică
de 15 microni, care sunt
necesare din motive de igienă
sau care sunt utilizate ca
ambalaje
primare
pentru
produsele alimentare în vrac,
atunci
când
acest
lucru

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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contribuie la prevenirea risipei
de alimente;
h4) pungi de transport din
plastic oxodegradabile - pungi
de transport fabricate din
materiale plastice care includ
aditivi
care
catalizează
fragmentarea
materialelor
plastice în microfragmente;
h5) plastic - un polimer, în
sensul articolului 3 punctul 5
din Regulamentul (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului
European şi al Consiliului din
18 decembrie 2006 privind
înregistrarea,
evaluarea,
autorizarea şi restricţionarea
substanţelor chimice (REACH),
de
înfiinţare
a
Agenţiei
Europene
pentru
Produse
Chimice, de modificare a
Directivei 1999/45/CE şi de
abrogare a Regulamentului
(CEE) nr.793/93 al Consiliului
şi a Regulamentului (CE) nr.
1488/94 al Comisiei, precum
şi a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului şi a Directivelor
91/155/CEE,
93/67/CEE,
93/105/CE şi 2000/21/CE ale

Nemodificat

Nemodificat
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Comisiei, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene
seria
L,
nr.396
din
30
decembrie 2006, la care este
posibil să fi fost adăugaţi
aditivi sau alte substanţe şi
care
este
capabil
să
funcţioneze drept principal
component
structural
al
pungilor de transport.
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