
     •••• Armonizarea legislativa   în domeniul gestionării deşeurilor in România: 

 

Directiva 2006/12/CE privind deseurile 
Directiva nr.91/689/CEE privind deseurile periculoase  (modificata prin Directiva 
94/31/ CE) 
-  Lege nr. 27/2007 privind aprobarea  OUG. nr.61/2006 pentru modificarea si completarea 

OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor; 

- Lege nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, 

modificata si completata de OUG 164/2008 

-  H.G. nr.1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a 
Planului national de gestionare a deseurilor. 
 

Decizia 2000/532/CE (modificată de Decizia 2001/118/CE, Decizia 2001/119/CE şi Decizia 
2001/573/CE) de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în 
conformitate cu art. 1 lit. a) din Directiva 75/442/CEE şi a Deciziei 94/904/CE de 
stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în conformitate cu art. 1 alin. (4) din 
Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deşeurile periculoase  

- HG nr. 856/2002  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând 
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase 

 
 

Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor            

-  H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 

- Ordinul nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor  de acceptare si procedurilor preliminare 

de acceptare a deseurilor la depozitare si  lista natională de deşeuri acceptate in fiecare 

clasă de depozit           de deşeuri; 

-Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor; 

 

Directiva 2000/76/CE privind incinerarea  deseurilor 

- H.G. nr.268/2005 pt. modificarea si completarea HG.nr.128/2002  privind icinerarea 

deşeurilor; 

- Ordinul nr.756/2004 pt.aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor; 

  



Directiva  94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje amendate de 

Directiva 2004/12/CE        

- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje; 

- Ordinul  927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si 

deseuri de ambalaje 

- Ordinul 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru 

diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective 

 

 

Directiva 87/101/CEE de modificare a Directivei 75/439/CEE privind eliminarea 

uleiurilor reziduale      

-H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate  

 

Directiva 2006/66/CEE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si 

acumulatori;Directiva 93/86/CEE; Directiva 98/101/EC de adaptare la progresul tehnic 

a Directivei Consiliului 91/157/CEE privind bateriile si acumulatoarele care contin 

anumite substante periculoase          

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substante 

periculoase;  

 

Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz  

  -  H.G. nr. 2406/2004, privind gestionarea vehiculelor scoase din uz ; 

  - Ordinul nr.87/2005, privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a 

certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz; 

  - Ordinul nr.88/2005, privind materialele si componentele vehiculelor exceptate de la 

aplicarea art.4 alin (1) din H.G. nr.2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz; 

Decizia Comisiei 2002/151/CE privind cerinţele minime pentru certificatul de 
distrugere eliberat în conformitate cu art. 5 alin (3) din Directiva Parlamentului 
European şi a Consiliului 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz: 

- Ordinul comun nr. 87/527/411 din 2005 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor, 
Ministrului Administraţiilor şi Internelor şi Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi 



Turismului privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de 
distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz 

 

Directiva 2002/96/EC privind deseurile de echipamente electrice si electronice 

(DEEE)         

 - H.G. nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice; 

 - Ordin 1223/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si 

raportare a datelor privind echipamente electrice si electronice si deseurile de echipamente 

electrice si electronice 

 - Ordin 1225/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a 

organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor 

anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente 

electrice si electronice 

-Ordinul nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor 

de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru 

securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare  

-Ordinul comun nr. 556/435/191 din 2006 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor, 

Ministrului Economiei şi Comerţului şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă 

după data de 31 decembrie 2006  

- Ordinul 1099/2007 pentru modificarea Ordinului nr. 66/2006 privind constituirea Comisiei 

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, cu modificările şi completările ulterioare  

-Ordinul 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se 

prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi 

cuantumul tarifelor aferente acestora 

 

 

Regulamentul (CEE) nr.1013/ 2006 privind transferurile de deseuri  



- H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul 

Romaniei          

- H.G. nr. 228/2004 privind controlul introducerii in tara a deseurilor nepericuloase , in 

vederea importului, perfectionarii active si a tranzitului ; 

- H.G. nr. 514/2005 pt. completarea la anexa nr.1 la H.G. nr.228/2004; 

-Ordinul 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se 

prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi 

cuantumul tarifelor aferente acestora 

 

 

Directiva nr.86/278/CEE privind protectia mediului si in special a solurilor cand se 

utilizeaza namoluri provenite din epurare in agricultura  

- Ordinul 344/2004 pt. aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a  

solurilor , cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura; 

- Ordinul 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se 

prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi 

cuantumul tarifelor aferente acestora 

 

 

Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor si trifenililor policlorurati (PCB si 

PCT)  

- H.G. nr 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul 

bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari,  modificată cu Hotărârea de Guvern nr. 

291/2005 (MO nr. 330/19.04.2005), Hotărârea de Guvern nr. 210/2007 (MO nr. 

187/19.03.2007), Hotărârea de Guvern nr. 975/2007 (MO nr. 598/30.08.2007) 

-Ordinul 1018/2005 privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei Deşeuri şi Substanţe chimice 

periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi, modificat de Ordinul Ministrului 

Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 257/2006 (MO nr. 249/20.03.2006)   şi de Ordinul 

Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1349/2007 (MO nr. 629/13.09.2007) 



- Ordinul 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se 

prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi 

cuantumul tarifelor aferente acestora 

 

Directiva nr.87/217/CEE privind prevenirea si reducerea poluarii mediului cu azbest  

 - H.G. nr 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest ; 

 

Directiva nr. 67/548/CEE privind armonizarea legislatiei si masurile administrative 

referitoare la clasificarea , ambalarea  si etichetarea substantelor chimice 

periculoase si Directiva nr.99/45/CE privind armonizarea legislatiei si masurile 

administrative referitoare la clasificarea , ambalarea  si etichetarea preparatelor  

periculoase  

- O.U.G. nr.200/2000 privin clasificarea , etichetarea si ambalarea substantelor si 

preparatelor chimice periculoase; 

- Legea nr. 451/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr 200/2000; 

- H.G. nr. 490/2002 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U. G . nr. 

200/2000; 

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase; 

- H.G. nr. 92/2003 pt. aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea , etichetarea si 

ambalarea preparatelor chimice periculoase ; 

 

Regulamentul Consiliului  793/93/CEE privind evaluarea si controlul riscurilor 

prezentate de substantele existente  

- H.G. nr. 2427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente; 

-Ordinul 230/2005 pt. aprobarea Procedurii de raportare a datelor referitoare la 

substantele existente conform H.G. 2427/2004 ; 

 

 

Programul de stimulare a innoirii Parcului national auto- legislatie: 

 



- O.U.G. nr. 99/2004 privind instituirea Programul de stimulare a innoirii Parcului national 

auto; 

- O.U.G. nr 1 /2005  pt modificarea OUG nr. 99/2004; 

- Ordin nr.130/2005 pt. aprobarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a OUG 

nr.99/2004   modificata si completata de OUG nr.1/2005; 

- Legea nr. 72/2005 pt. aprobarea OUG. Nr.99/2007 privind instituirea Programului de 

stimulare a innoirii Parcului national auto 

- Legea nr.73/2005 privind respingerea OUG nr.1/2005 pt. modificarea OUG nr.99/2004  

 

 


