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Anexa 1 – Prevederi legislative

PREVEDERI LEGISLATIVE
(Directive UE, Reglementări naţionale, Reglementări ale Ministerului Administraţiei
Publice şi a altor ministere, scurtă prezentare şi responsabilităţi)

Această secţiune prezintă reglementările europene şi româneşti de bază în domeniul gestionării
deşeurilor, precum şi prevederile principale şi acolo unde este cazul, punctele critice, în vigoare
la data elaborării prezentului Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Prezintă, de asemenea,
şi legislaţie legată de domeniul de gestionare a deşeurilor.
Ca punct critic general privind actele juridice trebuie subliniate următoarele:
Pentru anumite directive UE (de exemplu Directiva nr. 96/59/EC referitoare la eliminarea
bifenilului policlorinat şi a trifenilului policlorinat (PCB şi PCT), Directiva nr.
2000/53/EC privind vehiculele scoase din uz, Directiva nr. 2002/96/EC privind deşeurile
din echipamente electrice şi electronice (DEEE)), transpunerea integrală a fost realizată
pas cu pas în mai multe acte juridice şi au fost făcute amendamente în noi acte juridice care
le completează şi modifică pe primele, sau chiar într-o succesiune de acte juridice ca
Ordine de Ministru.
Pentru a oferi autorităţilor competente şi publicului reglementări mult mai clare şi mai
complete, legislaţia ce transpune directivele UE numite mai sus, în noi Decizii
Guvernamentale şi Ordine de Ministru trebuie întocmite şi numerotate din nou.
Celelalte acte juridice - ordonanţe de urgentă, legi, etc - completate şi modificate periodic
trebuie reîntocmite şi combinate într-un singur act pentru ca procesul de control şi
monitorizare să fie cât mai clar pentru autorităţile competente, agenţii economici şi public.

Subliniem faptul că domeniul legislativ nu este un domeniu static, astfel încât este foarte
probabil ca pe durata perioadei de planificare (2008 - 2013) să apară modificări ale prevederilor
legislative aflate în vigoare în momentul de faţă. Aceste modificări vor trebui monitorizate şi
aplicate.
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Anexa 1 – Prevederi legislative

Tabel nr. 1 Reglementări de bază în domeniul gestiunii deşeurilor
Directive/Decizii

Directiva nr
2006/12/CE privind
deşeurile
Directiva nr.
91/689/EEC
privind deşeurile
periculoase

Reglementari naţionale
Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2000
privind regimul deşeurilor (M. Of. nr.
283/ 22. 06.2000)
Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2000
privind
regimul
deşeurilor,
completată şi modificată (M. Of.
Partea I nr. 411/ 25.07.2001),
Ordonanţa de Guvern nr. 61/2006
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2000
privind regimul deşeurilor (M. Ofi.
nr. 790/ 19.08.2006), Legea nr. 27/
15.01.2007
privind
aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 61/2006 pt. modificarea şi
completarea Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr. 78/2000 privind
regimul deşeurilo (M. Of. nr. 38/
18.01.2007)

Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004
privind aprobarea Planului şi
Strategiei Naţionale de Gestionare a
Deşeurilor (M. Of. nr. 954/
18.10.2004)

EPC Consultanţă de mediu

Sumarul prevederilor

Responsabilităţile autorităţilor relevante

- Ministerul Sănătăţii evaluează impactul pe care
Reglementează cadrul activităţilor de gestionare a
îl pot avea deşeurile asupra sănătăţii publice
deşeurilor care trebuie să asigure un nivel înalt de
- Ministerul Administraţei Publice şi Internelor
protecţie pentru sănătatea umană şi pentru mediu.
supravegheză şi asigură transpunerea strategiilor
şi programelor de gestionare a deşeurilor de
Responsabilităţile pentru elaborarea şi aprobarea
către autorităţile locale
Planurilor la toate nivelele - naţional, regional,
- Alte ministere contribuie cu strategii sectoriale
judeţean şi pentru Bucureşti – au fost soluţionate prin
şi planuri de gestionare pentru a fi integrate în
Ordonanţa nr. 61/2006.
planul naţional
- Consiliile judeţene în colaborare cu agenţiile
Au fost stabilite sancţiuni pentru autorităţile care nu
pentru protectia mediului sunt responsabile
elaborează şi revizuiesc planurile lor de gestionare a
pentru elaborarea planurilor judeţene de
deşeurilor
gestionarea deşeurilor

Se referă la aprobarea Strategiei şi Planului Naţional
de Gestionare a Deşeurilor conţinând o prognoză,
obiective şi ţinte, un plan de acţiune şi alternative
pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor propuse, în
ceea ce priveşte deşeurile municipale, inclusiv
deşeurile de ambalaje şi deşeurile biodegradabile.
Planul Naţional conţine, de asemenea, şi o parte
distinctă pentru deşeurile din producţie inclusiv
deşeurile periculoase.

- Ministerul Administraţiei Publice participă la
întocmirea planurilor de gestionare a deşeurilor
pentru serviciile de administraţie publică şi
monitorizează îndeplinirea obiectivelor propuse
în Planul Naţional
- Administraţia regională/judeţeană/locală
asigură implementarea anumitor puncte din
planul de implementare

Pagina 3 din 15

Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Dolj

Directive/Decizii

Directiva nr. 99/31/EC
privind depozitarea
deşeurilor

Reglementari naţionale

Anexa 1 – Prevederi legislative

Responsabilităţile autorităţilor relevante
Autorităţile locale trebuie să iniţieze acţiunile
Stabileşte cadrul legal pentru depozitarea deşeurilor, ca
Hotărârea Guvernului nr. 349/2005
corespunzătoare pentru construirea unui
şi pentru construcţia, exploatarea, monitorizarea,
privind depozitarea deşeurilor (M.
depozit nou de deşeuri după ce a fost folosită
închiderea şi operaţiunile de întreţinere ulterioară a
Of. nr. 394/10.05.2005)
75% din capacitatea proiectată a unui depozit
amplasamentelor depozitelor existente de deşeuri
existent de deşeuri.
Ordinul Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 95/2005
privind stabilirea criteriilor de
Aprobă normele tehnice privind procedurile Responsabilitatea aparţine Ministerului Mediului
acceptare şi procedurilor preliminare
preliminare de acceptare a deşeurilor, criteriile de şi Gospodăririi Apelor, Agentiei Naţionale
de acceptare a deşeurilor la
acceptare a deşeurilor şi lista naţională de deşeuri pentru Protecţia Mediului şi fiecărei Agenţii
depozitare şi lista naţională de
acceptate pentru fiecare clasă de depozit
Regionale pentru Protecţia Mediului
deşeuri acceptate în fiecare clasă de
depozit de deşeuri (M. Of. nr. 194/
8.03.2005)
Ordinul Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 757/2004
privind aprobarea Normativului
tehnic privind depozitarea deşeurilor
(M. Of. nr. 86/ 26.01.2005),
completat şi modificat prin Ordinul
nr. 1230/2005 (M. Of. nr. 1101 din
7.12.2005)

Sumarul prevederilor

Aprobă normele tehnice privind depozitarea
deşeurilor, construcţia, exploatarea, monitorizarea şi Pentru implementarea acestor reglementări,
închiderea depozitelor de deşeuri
responsabilităţile aparţin administraţiilor publice
centrale/regionale/locale
şi
autorităţilor
OM nr. 1230/2005 reglementează pre-tratarea/ competenete pentru protecţia mediului, precum
tratarea levigatului de la depozitele de deşeuri în şi proiectanţilor, constructorilor, operatorilor şi
concordanţă cu actele juridice în vigoare privind proprietarilor
calitatea apei

Ordinul Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 1274/2005
privind emiterea avizului de mediu la Reglementează
condiţiile
pentru
închiderea Agenţiile Locale pentru Protecţi Mediului sunt
încetarea activităţilor de eliminare a depozitelor de deşeuri, a incineratoarelor spitaliceşti şi responsabile cu eliberarea avizelor pentru
deşeurilor, respectiv depozitarea şi eliberarea avizelor pentru închiderea acestor instalaţii
închidere
incinerarea deşeurilor (M. Of. nr.
1180/28.12.2005)

EPC Consultanţă de mediu
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Directive/Decizii

Reglementari naţionale
Ordinul Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 775/2006
pentru aprobarea listei localităţilor
izolate care pot depozita deşeurile
municipale în depozitele existente ce
sunt exceptate de la respectarea unor
prevederi ale HG nr. 349/2005
privind depozitarea deşeurilor (M.
Of. nr. 675/7.08. 2006)

Anexa 1 – Prevederi legislative

Sumarul prevederilor

Responsabilităţile autorităţilor relevante

Aprobă o listă a localităţilor izolate care pot depune
Autorităţile locale sunt responsabile cu
deşeurile la anumite depozite de deşeuri care nu sunt
propuneri noi, luând în considerare criteriul
în totalitate conforme cu HG 349/2005 privind
localităţilor izolate
depozitarea deşeurilor

Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 Reglementează activităţile de incinerare şi co- Agenţiile pentru protecţia mediului sunt
privind incinerarea deşeurilor (M. incinerare, măsurile de control şi monitorizare a responsabile cu eliberarea acordurilor şi
Of., Partea I nr.160 din 6.03.2002)
incineratoarelor şi co-incineratoarelor
autorizaţiilor

Directiva nr.
2000/76/CE
privind incinerarea
deşeurilor

Hotărârea Guvernului nr. 268/2005
(M. O. nr. 332/ 20.04.2005) pentru
completarea şi modificarea HG nr.
128/2002
privind
incinerarea
deşeurilor

Completează şi modifică HG128/2002 şi asigură
transpunerea totală a Directivei nr. 2000/76/EC
privind incinerarea deşeurilor, dând de asemenea şi
lista graficelor de închidere a incineratoarelor.
Ar trebui întocmită o nouă HG pentru a putea fi
corelată cu legislaţia actuală în vigoare (ex. HG
856/2002 şi procedura de obţinere a permiselor) şi
pentru a avea un singur act juridic, complet şi clar

Agenţiile pentru protecţia mediului sunt
responsabile cu eliberarea acordurilor şi
autorizaţiilor pentru incineratoare şi coincineratoare

Ordinul Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 756/2004
pentru aprobarea Normativului Aprobă normele tehnice privind incinerarea deşeurilor
tehnic privind incinerarea deşeurilor
(M. Of. nr. 86/26.01.2005)
Directiva nr. 94/62/CE
privind ambalajele şi
deşeurile din ambalaje
cu modificările
ulterioare

Ministerul Economiei şi Comerţului trebuie să
Hotărârea Guvernului nr. 621/2005
Reglementează gestionarea ambalajelor şi deşeurilor proiecteze programe de cercetare menite să
privind gestionarea ambalajelor şi a
din ambalaje, stabilind obiective şi ţinte naţionale studieze producerea şi compoziţia ambalajelor
deşeurilor de ambalaje (M. Of. nr.
privind valorificarea/reciclarea deşeurilor din ambalaje Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor –
639/20.07.2005)
campanii de educare privind colectarea selectivă

EPC Consultanţă de mediu
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Directive/Decizii

Directiva nr. 94/62/CE
privind ambalajele şi
deşeurile din ambalaje
cu modificarile
ulterioare

Reglementari naţionale

Sumarul prevederilor
Aprobă nivelul taxelor plătite de către producătorii şi
Ordonanţa de Urgenţă nr. 196/2005
importatorii de bunuri ambalate dacă aceştia nu
aprobată şi modificată de Legea nr.
îndeplinesc ţintele stabilite de HG nr. 621/2005
105/25.04.2006 privind Fondul de
privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor din
Mediu (M. Of. nr. 393/8.05. 2006)
ambalaje
Ordinul Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 927/2005
privind procedurile de raportare a Aprobă procedura de raportare a informaţiilor privind
datelor referitoare la ambalaje şi ambalajele şi deşeuri din ambalaje
deşeurile din ambalaje (M. Of. nr.
929/18.10.2005)
Ordinul MMGA nr. 1229/731/
1095/2005 pentru
aprobarea
Procedurii şi criteriilor de autorizare
Reglementează procedurile şi criteriile de acordare a
a operatorilor economici în vederea
permiselor pentru persoanele juridice pentru a prelua
preluării responsabilităţii privind
responsabilităţile privind atingerea ţintelor de reciclare
realizarea obiectivelor anuale de
şi valorificare a bunurilor ambalate
valorificare şi reciclare a deşeurilor de
ambalaje (M. Of. Partea I, nr. 27 din
12.01. 2006)
Ordinul MMGA nr. 194/360/
1325/2006 ce completează şi
modifică Ordinul 1229/731/1095/
2005 pentru aprobarea Procedurii şi Completează şi modifică procedura şi criteriile pentru
criteriilor de autorizare a operatorilor autorizarea
entităţilor
juridice
care
preiau
economici în vederea preluarii responsabilitatea în ceea ce priveşte atingerea ţintelelor
responsabilităţii privind realizarea privind reciclarea şi valorificarea
obiectivelor anuale de valorificare şi
reciclare a deşeurilor de ambalaje (M.
Of. nr. 499/8.06.2006)

EPC Consultanţă de mediu

Anexa 1 – Prevederi legislative

Responsabilităţile autorităţilor relevante
Adminstraţia Fondului de Mediu colectează
taxele pentru a finanţa prin proiecte sistemul de
colectare/reciclare PET şi alte proiecte de
protecţie a mediului
Agenţii economici - producători şi importatori care introduc bunuri ambalate pe piaţă trebuie
să raporteze cantităţile pentru baza de date
naţională privind ambalajele şi deşeurile din
ambalaje
ANPM trebuie să ia toate măsurile pentru a
îndeplini prevederile acestui ordin. MMGA,
prin ANPM este responsabil cu eliberarea
licenţelor de funcţionare a entităţilor economice
ce preiau responsabilităţile de la importatori şi
producatori
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Directive/Decizii
Decizia nr.
2000/532/EC,
modificată prin Decizia
nr. 2001/119 privind
lista deşeurilor

Reglementari naţionale
Hotărârea Guvernului
856/2002
privind evidenţa gestiunii deşeurilor
şi aprobarea listei cuprinzând
deşeurile,
inclusiv
deşeurile
periculoase
(M.
Of.
nr.
659/5.09.2002)

Anexa 1 – Prevederi legislative

Sumarul prevederilor

Responsabilităţile autorităţilor relevante

Reglementează păstrarea de informaţii privind
gestionarea deşeurilor, inclusiv colectarea, transportul,
depozitarea temporară, refolosirea şi eliminarea de
către agenţii economici

Directiva nr.
86/278/CEE privind
protecţia mediului şi în
particular a solului,
atunci când nămolul de
la staţiile de epurare
este utilizat în
agricultură

Ordinul MMGA şi al Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale nr. 344/708/2004 pentru
Aprobă normele tehnice pentru protecţia mediului şi
aprobarea normelor tehnice privind
în special a solului, atunci când nămolul provenit de la
protecţia mediului, în special, a
staţiile de epurare este folosit în agricultură
solurilor, când se utilizeaza nămoluri
de epurare în agricultură (M.Of. nr.
959/19.10.2004)

- Autorităţile teritoriale din agricultură trebuie
să coopereze cu autoritatea de mediu pentru
eliberarea permiselor pentru folosirea nămolului
provenit de la staţiile de epurare în agricultură.
- Ministerul Internelor şi Administraţiei Publice
elaborează împreună cu autorităţile locale
planuri pentru îmbunătaţirea activităţilor
staţiilor de epurare pentru a aplicare cele mai
bune practici în ceea ce priveşte eliminarea
nămolului

Directiva nr.
75/439/EEC privind
eliminarea uleiurilor
uzate, modificată prin
Directiva nr.
87/101/EEC şi
Directiva nr. 91
/692/EEC

Reglementează depozitarea uleiurilor uzate, pentru a
Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 evita efectele negative pe care acestea le pot avea
privind gestionarea uleiurilor uzate asupra sănătătii umane şi asupra mediului.
(M. Of. nr. 199/22.03. 2007)
Se referă la condiţiile pentru colectarea anumitor tipuri
de uleiuri uzate

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor,
Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul
Transporturilor şi autorităţile locale de mediu
sunt autorităţile competente. Autorităţile locale
de mediu trebuie să publice lista companiilor
certificate să întreprindă activitaţi de gestionare
a uleiurilor uzate

Directiva nr.
91/157/EEC
privind bateriile şi
acumulatorii ce conţin
anumite substanţe
periculoase (înlocuită

Hotărârea Guvernului nr. 1057/2001
privind
regimul
bateriilor
şi
acumulatorilor ce conţin substanţe
periculoase (M. Of. nr. 700/5.11.
2001)

Ministerul Economiei şi Comerţului trebuie să
depună la Ministerul Educaţiei şi Cercetării
diferite programe de cercetare menite să reducă
conţinutul de metal-greu şi cantitatea de
substanţe periculoase din baterii şi acumulatori

EPC Consultanţă de mediu

Stabileşte condiţiile pentru etichetarea bateriilor şi
acumulatorilor ce conţin anumite substanţe
periculoase, ca şi pentru eliminarea bateriilor şi
acumulatorilor uzaţi.

Pagina 7 din 15

Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Dolj

Directive/Decizii
prin Directiva 2006/66
/EC) şi Directiva nr.
93/86/EC privind
etichetarea bateriilor

Reglementari naţionale

Hotărârea Guvernului 173/2000 pt.
reglementarea regimului
special
privind gestiunea şi controlul
bifenililor policlorinaţi şi ale altor
compuşi similari (M. Of. nr. 131/
28.03.2000)

Directiva nr. 96/59/CE
privind eliminarea
bifenililor policloruraţi
şi a trifenililor
policloruraţi (PCB şi
PCT)

Anexa 1 – Prevederi legislative

Sumarul prevederilor

Autorităţile responsabile cu activităţile de
Reglementează condiţiile speciale pentru gestionarea şi
prevenire şi stingere a incendiilor trebuie să
controlul bifenililor policlorinaţi şi a altor compuşi
reactualizeze în mod regulat inventarele lor
similari, transpunând principalele prevederi ale
privind PCB şi PCT, incluzând date despre
Directivei CE
cantitatea, tipul şi locaţia compuşilor

Completează şi modifică HG nr. 173/2000 pentru a fi
Hotărârea Guvernului 291/2005 pt
în concordanţă cu Directiva UE privind termenele
modificarea HG nr. 173/ 2000 (M.
limită şi depozitarea echipamentelor contaminate şi a
Of. nr. 330 din 19.04. 2005)
uleiurilor uzate
Ordinul Ministrului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 1018/2005 Aprobă înfiinţarea Secretariatului Tehnic pentru
privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei Gestionarea şi Controlul PCB şi PCT în cadrul
Deşeuri şi Substanţe Chimice Direcţiei pentru Gestionarea Deşeurilor şi
Periculoase a Secretariatul Tehnic Substanţelor Chimice Periculoase din cadrul Agentiei
pentru compuşi desemnaţi (M. Of. Naţionale pentru Protecţia Mediului
nr. 966/1.11 2005)
Ordinul Ministrului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 257/2006
pentru completarea anexei Ordinului Stabileşte condiţiile pentru inventarul echipamentelor
de Ministru nr. 1018/2005 privind ce conţin compuşii numiţi sub 50 ppm şi prin
înfiinţarea în cadrul Direcţiei Deşeuri adăugarea unor definiţii şi prevederi asigură
şi Substanţe Chimice Periculoase a transpunerea totală a Directivei nr. 96/59/EC
Secretariatul Tehnic pentru compuşi
desemnaţi (M.Of.nr. 249/20.03.2006)

EPC Consultanţă de mediu

Responsabilităţile autorităţilor relevante

Agenţii economici trebuie să respecte termenele
limită stabilite pentru eliminare

Secretariatul Tehnic pentru Gestionarea şi
Controlul PCB şi PCT are 3 reprezentanţi de la
ANPM şi câte 1 reprezentant de la fiecare din
următoarele instituţii: MMGA, ARPM, Garda
Naţională de Mediu şi ICIM- Bucureşti
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Directive/Decizii

Regulamentul
Consiliului nr. 259/93
privind supravegherea
şi controlul
transporturilor
deşeurilor în, dinspre şi
înspre Comunitatea
Europeana.

Reglementari naţionale
Hotărârea Guvernului nr. 1357/2002
ce stabileşte autorităţile publice
responsabile
cu
controlul
şi
supravegherea importului, exportului
şi
tranzitului
şi
controlul
transporturilor de deşeuri între ţări,
în ţară şi în afara ţării (M.Of. nr. 893
/10.12.20025)
Hotărârea Guvernului nr. 228/ 2004
privind controlul introducerii în ţară
a deşeurilor nepericuloase, în vederea
importului, perfecţionării active şi a
tranzitului privind supravegherea şi
controlul transporturilor de deşeuri
nepericuloase destinate importului,
procesării în interiorul ţării şi
tranzitului (M. Of. 189/ 04.03.2004)
completată cu HG nr. 514/2005
(M.Of. 505/14.06.2005)
Legea nr. 6/1991 privind aderarea
României la Convenţia de la Basel
privind controlul transportului peste
frontiere al deşeurilor periculoase şi
al eliminării acestora (M. Of., Partea
I, nr. 18/26.01.1991)
Legea
nr.
265/2002
privind
acceptarea
amendamentelor
Convenţiei de la Basel privind
controlul
transportului
peste
frontiere al deseurilor periculoase şi
al eliminării acestora (M. Of. nr. 352/
27.05.2002)

EPC Consultanţă de mediu

Anexa 1 – Prevederi legislative

Sumarul prevederilor

Responsabilităţile autorităţilor relevante

Reglementează
supervizarea
şi
controlul Ministerul Economiei şi Comerţului trebuie să
transporturilor de deşeuri între ţări, în ţară şi în afara autorizeze activităţile de import de deşeuri şi
ţării
activităţile de valorificare/reciclare

Reglementează
supravegherea
şi
controlul Autorităţile vamale trebuie să autorizeze
transporturilor de deşeuri nepericuloase destinate intrările în ţară a transporturilor de deşeuri
importului, procesării în interiorul ţării şi tranzitului
nepericuloase

Reglementează mişcările transfrontaliere ale deşeurilor
periculoase şi eliminarea acestora

Autoritatea competentă şi punctul central îl
reprezintă MMGA prin entităţile subordonate
acestuia: Direcţia pentru Gestionarea Deşeurilor
şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Adoptă amendamentele Convenţiei de la Basel privind
controlul transportului peste frontiere al deşeurilor
periculoase şi al eliminării acestora
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Directive/Decizii

Directiva nr.
2000/53/CE privind
vehiculele scoase din uz
(VSU)

Reglementari naţionale
Ordinul Ministrului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 2/2004
pentru aprobarea Procedurii de
reglementare
şi
control
al
transportului deşeurilor pe teritoriul
României (M. Of. 324/15.04. 2004)
Hotărârea Guvernului nr. 895/2006
pentru întărirea Regulamentul nr.
259/93/CEE privind supravegherea
transportului de deseuri în, dinspre şi
înspre Comunitatea Europeană ,
adoptată la 1.02.1993, începând cu
data la care România va adera la
Comunitatea Europeană (M. Of. nr.
638- 25.07.2006)

Anexa 1 – Prevederi legislative

Sumarul prevederilor

Responsabilităţile autorităţilor relevante

Ministerele Mediului, Transporturilor, Sănătăţii,
Stabileşte Procedura pentru reglementarea şi controlul Administraţiei
şi
Internelelor,
Comisia
transporturilor deşeurilor de orice tip pe teritoriul Naţională de Reciclare şi Garda Naţională de
României
Mediu trebuie să identifice neconcordanţele şi
să aplice sancţiuni

Stabileşte cadrul legal pentru importul, exportul şi
tranzitul deşeurilor în, prin şi între ţările UE. Această
HG a intrat în vigoare în momentul în care România a
devenit stat membru al UE. La aceeaşi dată, celelalte
HG cum ar fi 1357/2002 şi 228/204 au fost abrogate

Reglementează gestionarea vehiculelor scoase din uz,
stabilind ţintele pentru valorificare şi reciclare, şi
Hotărârea Guvernului nr. 2406/2004 cerinţele minime ce trebuie îndeplinite în ceea ce
privind
gestionarea
vehiculelor priveşte instalaţiile de colectare şi de dezmembrare a MMGA are responsabilitatea de a raporta datele
scoase din uz (M. Of. nr. 32/ VSU. Aprobă lista materialelor şi componentelor ce la fiecare 3 ani Comisiei Europene
11.01.2005)
fac excepţie de la aplicarea articolului 4, paragraful (1)
al HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor
scoase din uz
Hotărârea de Guvern nr. 1313/2006
pentru completarea ;i modificarea
HG 2406/2004 privind gestionarea
vehiculelor scoase din uz (M.Of. nr.
829/09.10.2006 )

EPC Consultanţă de mediu

Aprobă lista materialelor şi componentelor ce fac
excepţie de la aplicarea articolului 4, paragraful (1) al
HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor
scoase din uz
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Directive/Decizii

Directiva nr.
2002/96/EC
privind deşeurile din
echipamente electrice şi
electronice
(DEEE)

Reglementari naţionale
Ordinul comun al MMGA, MAPA şi
MTCT nr. 87/527/411/2005 privind
aprobarea modelul şi a condiţiilor de
emitere a certificatului de distrugere
la preluarea şi condiţiile pentru
eliberarea acestuia pentru vehiculele
scoase din uz (M. Of. nr. 295/
8.04.2005)
Ordinul Ministrului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 1224/2005
pentru aprobarea Procedurii şi
condiţiilor
de
autorizare
a
persoanelor juridice în vederea
preluării responsabilităţii privind
realizarea obiectivelor anuale de
reutilizare, reciclare şi valorificare
energetică a vehiculelor scoase din uz
(M. Of. nr. 1178/27.12.2005)
Ordinul MMGA nr. 816/2006
pentru înfiinţarea Comisiei de
evaluarea şi autorizare a persoanelor
juridice
în
vederea
preluării
responsabilităţii privind realizarea
obiectivelor anuale de reutilizare,
reciclare şi valorificare energetică a
VSU (M. Of. nr. 724/ 24.08.2006)

Anexa 1 – Prevederi legislative

Sumarul prevederilor

Aprobă modelul de certificat de distrugere pentru
vehiculele scoase din uz precum şi condiţiile de
eliberare a acestui certificat

Aprobă procedura şi condiţiile pentru eliberarea
permisului către entităţile juridice pentru ca acestea săşi asume responsabilităţile pentru îndeplinirea ţintelor
anuale privind valorificarea şi reciclarea de la
producătorii şi importatorii de vehicule

Stabileşte competenţele Comisiei în ceea ce priveşte
emiterea permiselor pentru entităţile juridice care îşi
asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea ţintelor
anuale de valorificare/reciclare

Transpune
cerinţele
Directivelor
Europene,
Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 obiectivele şi ţintele ce trebuie atinse gradual.
privind deşeurile de echipamente Responsabilitatea finanţării colectării/ transportului şi
electrice şi electronice (M. Of. nr. eliminării DEEE din gospodării şi de la ceilalţi
491/ 10.06.2005)
utilizatori revine producătorilor care introduc EEE pe
piată după 31.12.2006

EPC Consultanţă de mediu

Responsabilităţile autorităţilor relevante

Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul
Mediului şi Gospodăririi Apelor şi autoritătţile
publice locale sunt obligate să promoveze
informaţii şi campanii de educare a
consumatorilor şi să ii încurajeze să faciliteze
procesul de refolosire, tratare şi valorificare a
DEEE
Pagina 11 din 15
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Directive/Decizii

Directiva nr.
2002/96/EC
privind deşeurile din
echipamente electrice şi
electronice
(DEEE)

Reglementari naţionale
Ordinul Ministrului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 901/2005
privind aprobarea măsurilor specifice
pentru colectarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice
care prezintă riscuri prin contaminare
pentru securitatea şi sănătatea
personalul din punctele de colectare
(M. Of. nr. 910/12.10.2005)
Ordinul comun al MMGA şi MEC
nr.
1225/721/2005
privind
aprobarea procedurii şi criteriilor de
evaluare şi autorizare a organizaţiilor
colective în vederea preluării
responsabilităţii privind realizarea
obiectivelor anuale de colectare,
reutilizare, reciclare şi valorificare a
deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (M. Of. nr. 161/
21.12.2005) şi rectificarea acestuia în
2006 (M. Of. nr. 44/18.01.2005)
Ordinul comun al MMGA şi MEC
nr.
1223/715/2005
privind
procedura
de
înregistrare
a
producătorilor, modul de evidenţă şi
raportare
a
datelor
privind
echipamentele electrice şi electronice
şi deşeurile de echipamente electrice
şi electronice (M. Of. 1/3.01.2006)

EPC Consultanţă de mediu

Anexa 1 – Prevederi legislative

Sumarul prevederilor

Responsabilităţile autorităţilor relevante

Aprobă măsurile specifice pentru colectarea DEEE
deteriorate şi contaminate în condiţii de siguranţă
pentru sănătatea personalului ce deserveşte punctele
de colectare

Reglementează procedura şi criteriile de evaluare şi
autorizare a entităţilor colective ce preiau
Responsabilă cu intrarea în vigoare a OM este
responsabilitatea de atingere a ţintelor anuale de la
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
producătorii şi importatorii de echipamente electrice şi
electronice

Este aprobată o procedură clară de înregistrare a
producătorilor şi a formelor specifice de raportare a
datelor privind EEE produse şi introduse pe piaţă,
precum şi date referitoare la DEEE

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
este responsabilă cu agregarea datelor primite
într-o bază de date naţională privind EEE şi
DEEE.
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Directive/Decizii

Directiva nr.
2002/96/EC
privind deşeurile din
echipamente electrice şi
electronice
(DEEE)

Directiva 78/176EEC9
privind deşeurile
provenite din industria
de TiO2, Directiva
82/883/EEC* şi
Directiva
92/112/CEE**

Reglementari naţionale
Hotărârea Guvernului nr. 992/2005
privind limitarea utilizării anumitor
substanţe
periculoase
în
echipamentele electrice şi electronice
(M. Of. nr 822/12.09.2005)
Hotărârea Guvernului nr. 816/2006
pentru completarea şi modificarea
HG nr. 992/2005 privind limitarea
utilizării
anumitor
substanţe
periculoase în echipamentele electrice
şi electronice (M. Of. 822/
12.09.2005)
Ordinul MMGA nr. 556/2006
privind marcajul specific aplicat EEE
introduse pe piata dupa data de 31
decembrie 2006 (M. Of. nr. 608/
13.07.2006)
Ordinul MMGA nr. 66 / 20.01. 2006
privind constituirea Comisiei de
Evaluare
şi
Autorizare
a
organizatiilor colective in vederea
preluarii responsabilitaţii privind
realizarea obiectivelor anuale de
colectare, reutilizare, reciclare si
valorificare a DEEE
Ordinul comun al MMGA şi MEC
nr.
751/870/2004
privind
gestionarea deşeurilor din industria
de dioxidului de titan (M. Of 10/
5.01.2005)

EPC Consultanţă de mediu

Anexa 1 – Prevederi legislative

Sumarul prevederilor

Responsabilităţile autorităţilor relevante

Reglementează regimul de introducere pe piaţă a EEE
Agenţia Naţională pentru Substanţe Chimice şi
ce conţin substanţe periculoase; după 1.01.2007 este
Periculoase este responsabilă cu impunerea de
interzisă introducerea pe piaţă a EEE ce conţin Pb,
penalităţi în cazul neconformării.
Hg, Cd, Cr6, BPB şi DEPB

Reglementează nivelul admis al concentraţiilor MEC va schimba nivelul concentraţiilor şi lista
anumitor metale grele şi alţi compuşi toxici în substanţelor periculoase pentru a fi în
echipamentele electrice şi electronice
concordanţă cu progresul tehnologic

Reglementează tipul şi măsurile etichetelor pentru Garda Naţională de Mediu şi Autoritatea pentru
diferite bunuri, introduse pe piaţă după 31 Dec 2006, Protecţia Consumatorului sunt responsabile cu
precum şi identificarea producătorului
instituirea penalităţilor în caz de neconformare

Nominalizează persoanele din cadrul Comisiei de
Evaluare şi Autorizare a entităţilor colective ce preiau
responsabilitatea atingerii ţintelor anuale de refolosire,
valorificare şi reciclare a DEEE

Aprobă condiţiile necesare pentru autorizarea
proiectelor şi/sau a activităţilor din industria
dioxidului de titani precum şi gestionarea deşeurilor
din această industrie
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Directive/Decizii

Directiva nr.
87/217/CEE privind
prevenirea şi reducerea
poluării mediului cu
azbest

Reglementari naţionale
Hotărârea Guvernului nr. 124/2003
privind prevenirea reducerea şi
controlul poluării mediului cu azbest
(M. Of. nr. 109/20.02.2003),
modificată de HG 734/2006 (M. Of.
519/15.06.2006)
Hotărârea Guvernului nr. 1875/
2005 privind protecţia sănătăţii şi
securităţii lucrătorilor faţă de riscurile
datorate
expunerii
la
azbest
personalului împotriva poluării cu
azbest (M. Of. nr. 64/24.01.2006)
Ordinul Ministrului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 108/2005
privind metodele de prelevare a
probelor şi de determinare a
cantităţilor de azbest în mediu (M.
Of. nr. 217/15.03.2005)

Anexa 1 – Prevederi legislative

Sumarul prevederilor

Responsabilităţile autorităţilor relevante

Reglementează prevenirea, reducerea şi controlul
poluării mediului cu azbest; restricţionează folosirea şi
comercializarea azbestului şi a produselor ce conţin
azbest şi stabileşte reguli pentru etichetarea produselor
cu conţinut de azbest

Reglementează condiţiile de lucru pentru protecţia
personalului împotriva poluării cu azbest

Stabileşte metodele de reglare şi metodele analitice ce
vor
fi
folosite
pentru
a
determina
concentraţia/cantităţile de poluanţi

*Directiva nr. 82/883/EEC privind procedurile pentru supravegherea şi monitorizarea mediilor afectate de deşeurile din industria de dioxid de titan
**Directiva nr. 92/112/CEE privind procedurile de armonizare a programelor pentru reducerea şi eventuala eliminare a poluării cauzate de deşeurile din
industria de TiO2
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Anexa 1 – Prevederi legislative

Tabel nr. 2 Legislaţie adiacentă
Legi şi reglementări

Principalele prevederi
Stabileşte: Unitatea Centrală de Monitorizare responsabilă cu monitorizarea şi evaluarea
stadiului de implementare a “Strategiei Naţionale privind dezvoltarea serviciilor
comunitare pentru utilităţile publice”;

Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei
- responsabilităţi clare pentru Ministerul Afacerilor şi Internelor şi pentru autorităţile
Naţionale privind accelarea dezvoltării serviciilor comunitare a de utilităţi
judeţene şi locale privind elaborarea Planurilor de Gestionare a Deşeurilor;
publice (M. Of. nr. 2995/ 3.4.2005)
- Fondurile IID (fonduri pentru dezvoltare, întreţinere şi reabilitare) pentru agenţii
economici care dezvoltă proiecte de servicii publice comunitare privind infrastructura cu
fonduri europene nerambursabile
Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice (M. Of. nr. Stabileşte un cadru legal unitar pentru înfiinţarea, organizarea, monitorizarea şi controlul
254/21.03.2006)
serviciilor de administraţie publică în localităţi, oraşe şi comune
Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor (M. Of. nr. Stabileşte un cadru legal unitar pentru organizarea, gestionarea, reglementarea şi
393/08.05.2006)
monitorizarea serviciilor publice de salubritate în localităţi
Legea nr. 515/2002 (M. Of. nr. 578/5.08.2002) pentru aprobarea Stabileşte obligaţiile şi responsabilităţile ce revin autorităţilor publice locale, instituţiilor
Ordonaţei Guvernamentale nr. 21/2002 privind administrarea aşezărilor publice, intreprinderilor şi publicului pentru crearea unui mediu curat în aşezările urbane
urbane şi rurale (M. Of. nr 86/1.02.2002)
şi rurale
Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 128/2004 privind
aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele Aprobă lista ce include standardele româneşti ce aprobă standardele europene armonizate
europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de referitoare la ambalaje şi la deşeurile din ambalaje
ambalaje (M. Of. nr. 224/19.03.2004)
OUG nr. 99/2004 privind instituirea programului de stimulare a înnoirii Aprobă programul de stimulare a reînnoirii Parcului Auto Naţional şi stimularea colectării
Parcului Naţional Auto (M. Of. nr. 1106/26.11.2004)
vehiculelor scoase din uz
OUG nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de
stimulare a înnoirii Parcului naţional auto (M. Of. nr 474/1.06.2006)
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Aprobă programul de stimulare a reînnoirii Parcului Auto Naţional şi stimularea colectării
vehiculelor scoase din uz
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