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Modificări legislative ce vor intra in vigoare in anul 2023 

 

- HG 1074/2021 privind Sistemul de Garantie Returnare ambalaje nereutilizabile 

- Legea 249/2015 privind ambalajele si deseurile de ambalaje 

- Ordonanta 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 
- OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

- OUG 125/2022 de modificare a OUG 196/2005 

 

Legislatie de 
referinta 

Articol/Prevedere 
Data intrare 
in vigoare 

Sancțiune, 
LEI 

Observatii 

HG 
1074/2021 

Instituirea sistemului de Garantie-Returnare pentru 
ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau 
metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate 
pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de 
bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi 
fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape 
minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase. 

Amanat 
pentru 
31.11.2023 

30.000 lei - 
50.000 lei 
 

Amenda se aplica In cazul 
introducerii pe piata a 
ambalajelor fara a fi in sistemul 
SGR 
 
Data initiala de implementare a 
SGR era de 1.10.2022 

Legea 
249/2021 

Anexa nr 5  

Obiectiv In prezent 2023 

Obiectiv global de valorificare 60% 65% 

Obiectiv global de reciclare 55% 60% 

Obiectiv de reciclare hârtie-
carton 

60% 65% 

Obiectiv de reciclare materiale 
plastice (inclusiv PET)  

22,5% 35% 

Obiectiv de reciclare sticlă 60% 65% 

Obiectiv de reciclare metale 
feroase 

50% 60% 

Obiectiv de reciclare aluminiu 20% 30% 

Obiectiv de reciclare lemn 15% 20% 
 

01.01.2023 

2 lei/kg 
pentru 
diferenta 
dintre 
cantitatea 
aferenta 
obiectivului 
si cantitatea 
efectiv 
reciclata/ 
valorificata  

Obiectivele de valorificare/ 
reciclare cresc astfel: 
- Obiectivul global: ↗ cu 5% 
- Hartie-carton: ↗ cu 5% 
- Plastic: ↗ cu 12,5% 
- Sticla: ↗ cu 5% 
- Metale: ↗ cu 10% 
- Aluminiu: ↗ cu 10% 
- Lemn: ↗ cu 5% 
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Legislatie de 
referinta 

Articol/Prevedere 
Data intrare 
in vigoare 

Sancțiune, 
LEI 

Observatii 

OUG 6/2021 

Art. 4 alin (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 ordonanță, 
operatorii economici care introduc pe piața națională 
aceste produse sunt obligați:  
a) să reducă progresiv cantitățile introduse pe piață astfel: 
5% pentru anul 2023, raportat la anul 2022 [...]; 
b) să declarare anual la Administrația Fondului pentru 
Mediu cantitățile introduse pe piață în anul precedent celui 
în care raportează; 
c) să raporteze anual măsurile adoptate pentru atingerea 
țintelor menționate la lit. a) către autoritatea publică 
centrală din domeniul mediului și autoritatea publică 
centrală din domeniul economiei, până la data de 1 
februarie a anului următor celui în care s-a desfășurat 
activitatea. 
 
Anexa, Partea A: 
1. Pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora 
2. Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără 
capac, utilizate pentru a conține produse alimentare care: 
a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la 
pachet; 
b) sunt de regulă consumate din recipient; 
c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire 
suplimentară, precum gătirea, fierberea sau încălzirea, 
inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri 
de tip fastfood sau alte meniuri gata pentru consum 
imediat, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a 
farfuriilor, a pachetelor și foliilor din material flexibil care 
conțin produsele alimentare 

01.01.2023 
20.000 – 
40.000 LEI 

In anul 2023, operatorii 
economici care introduc pe piata 
nationala produse de unica 
folosinta din plastic, enumerate 
la Partea A din Anexa, au 
obligativitatea sa reduca cu 5% 
cantitatea ce o vor introduce pe 
piata in anul 2023 fata de 
cantitatea introdusa in anul 
2022.   
Acesti operatori economici vor 
raporta anual catre AFM 
cantitatile de produse introduse 
pe piata nationala in anul 
precedent; formatul de raportare 
este la stadiul de proiect (inca nu 
a fost aprobat), iar prima 
raportare se va realiza cel mai 
probabil in 2024. 
 
Mai mult, vor trebui sa raporteze 
anual catre ANPM si autoritatea 
publică centrală din domeniul 
economiei masurile adoptate in 
vederea reducerii pana la 1 
februarie. Pentru aceasta 
raportare nu va exista un format 
anume. 

OUG 6/2021 
Art.8 (2) 
Până la 5 ianuarie 2023, producătorii care introduc pe 
piață produsele din plastic de unică folosință enumerate în 

5 ianuarie 
2023 

- 
Producătorii care introduc pe 
piață produse din tutun cu filtre 
și filtre comercializate pentru a fi 
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Legislatie de 
referinta 

Articol/Prevedere 
Data intrare 
in vigoare 

Sancțiune, 
LEI 

Observatii 

partea E secțiunea III din anexa la prezenta ordonanță 
trebuie să implementeze răspunderea extinsă a 
producătorilor potrivit art. 8 și 8a din Directiva 2008/98/CE 
prin intermediul unei organizații sau individual pentru 
deșeurile proprii produse după consumul respectivelor 
produse. 
 
PARTEA E, sectiunea III 
Alte produse din plastic de unică folosință reglementate 
de art. 8 alin. (2), (4) și (5) privind răspunderea extinsă a 
producătorilor: 
Produse din tutun cu filtre și filtre comercializate pentru a 
fi utilizate în combinație cu produse din tutun 

utilizate în combinație cu 
produse din tutun trebuie să 
implementeze răspunderea 
extinsă a producătorilor, insa nu 
este clar cum anume se va 
realiza acest lucru, neexistand in 
prezent norme/ghiduri 
legislative privind 
implementarea acestei 
prevederi. 

OUG 
196/2005, 
modif. de 

OUG 
125/2022 

Art. 9, alin (1) lit d)  
o contribuție de 2 lei/kg, datorată pentru diferența dintre 
cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare 
obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în 
instalații de incinerare cu recuperare de energie și de 
valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 și 
cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau 
incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de 
energie și valorificate prin reciclare, de către:  

- operatorii economici care introduc pe piața națională 
produse ambalate,  

- operatorii economici care importă/achiziționează 
intracomunitar produse ambalate pentru 
utilizare/consum propriu,  

- operatorii economici care supraambalează produse 
ambalate individual în vederea 
revânzării/redistribuirii,  

- operatorii economici care introduc pe piața națională 
ambalaje de desfacere 

- operatorii economici care dau spre închiriere, sub 
orice formă, cu titlu profesional, ambalaje; 

01.01.2023 2 lei/kg 

Intra in vigoare lista clarificata a 
operatorilor economici care au 
aceasta obligatie, precum si o 
modificare de exprimare  
din “deşeuri de ambalaje 
încredinţate spre valorificare 
sau incinerare” in “deşeuri de 
ambalaje 
efectiv valorificate sau 
incinerate” 
Nu este oferita o definitie 
pentru aceasta noua exprimare. 
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Legislatie de 
referinta 

Articol/Prevedere 
Data intrare 
in vigoare 

Sancțiune, 
LEI 

Observatii 

OUG 
196/2005, 
modif. de 

OUG 
125/2022 

Art. 9, alin (1) lit q)  
ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor 
pungilor de transport, cu excepția celor fabricate din 
materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002; 
ecotaxa se încasează de la operatorii economici care 
introduc pe piața națională astfel de ambalaje de 
desfacere și se evidențiază distinct pe documentele de 
vânzare, iar valoarea acesteia se afișează la loc vizibil la 
punctul de vânzare/desfacere, în vederea informării 
consumatorilor finali.  
Sunt exceptate de la plata ecotaxei pungile de uz casnic 
introduse pe piața națională de către operatorii economici, 
aceștia având obligația să le inscripționeze individual cu 
sintagma «pungi de uz casnic»;  
este interzisă comercializarea pungilor de uz casnic ca 
ambalaje la punctul de vânzare/desfacere; 

01.01.2023 

Exista trei 
tipuri de 
sanctiuni 
mentionate 
in coloana 
cu 
observatii, 
ce vor intra 
in vigoare 

 

Nerespectarea obligaţiei de 
inscripţionare sau 
inscripţionarea eronată a 
pungilor de uz casnic: 20.000 lei 
la 25.000 lei. 

Inscripţionarea pungilor de 
transport care nu intră în 
categoria pungilor de uz casnic, 
cu sintagma «pungi de uz 
casnic»: 40.000 lei la 50.000 lei. 
 
Nerespectarea interdicţiei de 
comercializare ca ambalaje de 
desfacere: 9.000 lei la 10.000 
lei. 
 
Nu este clar care pungi intra la 
categoria „pungi de uz casnic” 

OUG 
196/2005, 
modif. de 

OUG 
125/2022 

Art. 9, alin (1) lit v)  
o contribuție de 2 lei/kg, datorată de către:  
- operatorii economici autorizați pentru implementarea 

răspunderii extinse a producătorului în domeniul 
ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, plata făcându-
se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri 
corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite în anexa 
nr. 3, și cantitățile efectiv valorificate, în limita 
garanției prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu 
modificările și completările ulterioare 

- persoane juridice legal constituite, autorizate de 
Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor din 
cadrul Ministerului Economiei pentru preluarea 
responsabilității pentru gestionarea deșeurilor de 

01.01.2023 2 lei/kg 

Intra in vigoare lista clarificata a 
operatorilor economici ce 
implementeaza raspunderea 
extinsa a producatorilor in 
domeniul ambalajelor si 
anvelopelor; 
 
Apare ca și noutate 
suplimentară 
Comisia Naţională pentru 
Reciclarea 
Materialelor din cadrul 
Ministerului Economiei. 
 
De asemenea, si aici va intra in 
vigoare noua exprimare 
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Legislatie de 
referinta 

Articol/Prevedere 
Data intrare 
in vigoare 

Sancțiune, 
LEI 

Observatii 

anvelope uzate, plata făcându-se pentru diferența 
dintre cantitățile corespunzătoare obiectivelor anuale 
de gestionare a deșeurilor de anvelope uzate și 
cantitățile efectiv gestionate. 

“deşeuri de ambalaje efectiv 
valorificate”, in cazul 
ambalajelor si “efectiv 
gestionate” in cazul anvelopelor 

OUG 
196/2005, 
modif. de 

OUG 
125/2022 

Art. 10, alin. (11)  
Începând cu data de 1 ianuarie 2023, aplicaţia informatică 
SIATD se utilizează de către persoanele juridice legal 
constituite, autorizate de Comisia Naţională pentru 
Reciclarea Mate-frialelor din cadrul Ministerului Economiei 
prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) care gestionează anvelope 
uzate şi persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. 
y) care gestionează baterii şi acumulatori portabili, precum 
şi echipamente electrice şi electronice. 

01.01.2023 
 

80.000- 
100.000 lei 

Utilizarea SIATD devine 
obligatorie si pentru: 

- OIREP pentru anvelope 

- OIREP pentru EEE 

- OIREP pentru B&A 

OUG 
196/2005, 
modif. de 

OUG 
125/2022 

Art. 12, alin. (8)  
Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cantităţile de deşeuri 
de ambalaje care nu se regăsesc în aplicaţia informatică 
SIATD nu vor fi luate în calcul la realizarea obiectivelor 
minime de gestionare a deşeurilor. 

01.01.2023 
 

2 lei/kg 

Persoanele juridice care isi 
desfasoara activitatea ca parte 
a sistemului de implementare a 
raspunderii extinse a 
producatorului in domeniul 
ambalajelor  (OIREP, colectorii 
colaboratori) vor fi obligati sa 
utilizeze SIATD 

OUG 
196/2005, 
modif. de 

OUG 
125/2022 

Art 15 
(12) Raportarea de date false de către persoanele 
prevăzute la art. 10 alin. (9), (11)-(13), prin intermediul 
aplicației informatice SIATD, constituie contravenție și se 
sancționează, prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) 
lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, cu amendă de la 200.000 lei la 
250.000 lei. 

1.01.2023 
200.000 - 
250.000 lei 

Intra in vigoare o noua sanctiune 
semnificativa pentru raportarea 
de date false in SIATD 

OUG 
196/2005, 
modif. de 

Anexa 5- tariful perceput pentru EEE:  
01.01.2023 N/A 

Tariful perceput pentru lampi 
scade de la 20 lei/kg la 8 lei/kg 
pentru produsele introduse pe 

https://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=496852307&d=2022-10-06#p-496852307
https://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=101932645&d=2022-10-06#p-101932645
https://lege5.ro/App/Document/hazdinrt/ordonanta-de-urgenta-nr-196-2005-privind-fondul-pentru-mediu?pid=101932645&d=2022-10-06#p-101932645
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Legislatie de 
referinta 

Articol/Prevedere 
Data intrare 
in vigoare 

Sancțiune, 
LEI 

Observatii 

OUG 
125/2022 

1. Categoria 3 din anexa nr. 2 la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare- 8 lei/kg 

piata nationala ulterior 
1.01.2023 

 


