
Legea Senatului 90 a fost adoptată 
în timpul sesiunii legislative din 
2019 și restricționează unitățile ali-
mentare de la furnizarea paielor din 
plastic clienților, cu excepția cazului 
când sunt solicitate în mod clar. Un 
angajat din domeniul alimentar poa-
te oferi un pai din plastic de unică 
folosință unui client doar dacă aces-
ta din urmă este într-un/pe un vehi-
cul în drive-thru. 

 

Această restricție nu se aplică unită-
ților de asistență medicală sau cen-
trelor de asistență socială care oferă 
paie pacienților sau rezidenților. 

 

Magazinele de proximitate pot pune 
paiele din plastic de unică folosință 
la dispoziția clienților într-un loc 
nesupravegheat cu condiția ca ma-
gazinul să nu aibă un spațiu în care 
să depoziteze paiele într-un loc în 
care angajații magazinului prestează 
servicii pentru clienți. Operatorul 
stabilește unde să pună paiele și da-
că are suficient spațiu. 

 

 

Informații suplimentare: 

• Paiele nu pot fi incluse automat 
în punga cu alimente a clientului 
în drive-thru 

• Această restricție include paiele 
mici pentru cocktail 

• Unitățile pot afișa un semn care 
să indice faptul că clientul trebu-
ie să solicite personalului dacă 
dorește un pai 

• Unitățile cu comenzi online nu 
pot utiliza o „casetă de validare” 
sau un alt indicator privind paie-
le. Clientul (sau serviciul de li-
vrare) trebuie să solicite paiele la 
momentul ridicării comenzii 

• Paiele pentru utilizări multiple, 
netede și ușor de curățat, cum ar 
fi cele din sticlă sau metal, sunt 
permise fără nicio restricție 

• Fiecare pai pentru utilizări mul-
tiple trebuie spălat temeinic ma-
nual cu o perie mică, clătit și de-
zinfectat între două utilizări 

• Paiele din bambus nu sunt per-
mise pentru că nu sunt netede și 
nu se pot curăța ușor 

• Paiele din hârtie biodegradabilă 
de unică folosință sunt permise 
fără nicio restricție 

• Paiele din plante/polimer de 
plastic nu sunt permise 

Paiele din plastic în unitățile 
alimentare  
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OAR 333-150-0000,  
DEFINIȚII  

 
(1) „Pai din plastic de unică folo-
sință” înseamnă un tub fabricat în 
principal din plastic obținut din petrol 
sau dintr-un biopolimer, cum ar fi  
porumbul sau o altă sursă din plante,  
și care este destinat: 
(a) Transferului lichidului dintr-un 
recipient în gura consumatorului; 
(b) Unei singure utilizări; și 
(c) Eliminării după o singură utilizare. 
 
(2) Termenul „pai din plastic de 
unică folosință” nu include: 
(a) Un pai fabricat din alte materiale în 
afară de plastic, inclusiv, dar fără a se 
limita la hârtie, celuloză, trestie de 
zahăr, lemn sau bambus; și 
(b) Un pai din plastic care este atașat  
la sau ambalat cu un recipient pentru 
băuturi înainte ca recipientului pentru 
băuturi să fie oferit spre vânzare. 

 
 

OAR 333-150-0000,  
CAPITOLUL 4-502.13(C) 

Articole de unică  
folosință și consumabile,  

Limitarea utilizării 
 
(A) Articolele de unică folosință și con-
sumabilele nu se pot reutiliza. 
 
(B) Tubul de distribuire al recipientului 
de lapte în vrac trebuie tăiat pe diago-
nală, lăsând cel mult 25 mm (un inch) 
în afara capului de distribuire răcit. 
 
(C) (1) Un furnizor de alimente sau 

băuturi sau un magazin nu poate 
oferi un pai de unică folosință 
unui consumator cu excepția 
cazului în care consumatorul 
solicită în mod clar un pai din 
plastic de unică folosință. 

(2) O unitate care comercializează 
alimente și băuturi poate oferi un 
pai din plastic de unică folosință 
unui consumator aflat într-un sau 
pe un vehicul. 

(3) Un magazin de proximitate poate 
lăsa paie de unică folosință într-un 
loc nesupravegheat dacă nu are 
spațiu într-un loc deservit de 
angajați. 

(4) Un magazin de proximitate poate 
vinde sau oferi spre vânzare paie 
de unică folosință în vrac sau 
independent de vânzarea sau 
furnizarea unui aliment sau a unei 
băuturi.  
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Paiele trebuie să fie solicitate de 
către client, cu excepția cazului 
în care clientul este în vehicul  
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