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Modificările aduse Legii nr. 249/2015 prin Legea nr. 87/2018 se 
referă, în principal, la producția și utilizarea pungilor de 
transport din plastic subțire și foarte subțire. Astfel, începând cu 
data de 1 iulie 2018, se interzice introducerea pe piața națională 
a pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu 
mâner, iar comercializarea lor se interzice de la 1 ianuarie 2019. 
În plus: 

a) Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi de 
transport din plastic biodegradabile şi compostabile au 
resposabilitatea de a eticheta aceste ambalaje de desfacere. 
Aceștia au obligația de a comercializa pungi de transport din 
plastic care respectă cerințele reutilizării multiple, cu excepția 
pungilor de transport din plastic foarte subțire. 

b) Din 27 mai 2018, rapoartele privind gestionarea ambalajelor 
și deșeurilor de ambalaje transmise de Ministerul Mediului 
Comisiei Europene vor conține și informații privind consumul 
anual de pungi de transport din plastic subțire. Autoritatea 
publică centrală pentru protecţia mediului va asigura preluarea 
actului de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană care 
stabileşte specificaţiile etichetelor sau ale marcajelor care să 
asigure recunoaşterea la nivelul UE a pungilor de transport din 
plastic biodegradabile şi compostabile,  în termen de 120 de zile 
de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE. 

c) Se definesc noțiunile: 

- pungi de transport din plastic - pungi de transport, cu sau fără 
mâner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele 
de vânzare de bunuri sau produse; 

- pungi de transport din plastic subţire - pungi de transport din 
plastic cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni; 

- 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 contribuie la prevenirea risipei de 
alimente; 

- pungi de transport din plastic oxodegradabile - pungi de 
transport fabricate din materiale plastice care includ aditivi care 
catalizează fragmentarea materialelor plastice în 
microfragmente; 

- plastic - un polimer (definit prin Regulamentul (CE) nr. 
1.907/2006) 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. 

Această lege transpune Directiva (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, publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, seria L, nr. 115/11 din 6 mai 2015. 
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NOTĂ: Această publicaţie are un scop pur informativ. 
Prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate 
pentru eventualele pierderi rezultate ca urmare a 
acţiunilor întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să luați 
decizii numai după consultarea unui specialist. 
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