Anexa 1

Considerente legale (Directive ale UE, Reglementări naţionale, Reglementări ale
Ministerului Administraţiei Publice şi a altor ministere, scurtã prezentare şi
responsabilitãţi)
Aceastã secţiune prezintã reglementările europene şi româneşti de bazã în domeniul gestionãrii deşeurilor, precum şi
prevederile principale şi acolo unde este cazul, punctele critice (în font italic). Prezintã, de asemenea, şi legislaţie legatã
de domeniul de gestionare a deşeurilor.
Ca punct critic general privind actele juridice trebuie subliniate urmãtoarele:

•

•

•

Pentru anumite directive UE (de exemplu Directiva nr. 96/59/CE referitoare la eliminarea bifenilului policlorinat şi a
trifenilului policlorinat (PCB şi PCT), Directiva nr. 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, Directiva nr.
2002/96/CE privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice (DEEE)), transpunerea integrală a fost realizatã
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 autoritãţilor competenete 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 urgentã, 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.

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

Directive/Decizii

Ordonanţa de Urgenţã nr.
78/2000 privind regimul
deşeurilor (Monitorul Oficial
Nr. 283 dîn 22. 06.2000),
Legea nr. 426/2001 pentru
aprobarea Ordonanţei de
Urgenţã nr.78/2000 privind
regimul deşeurilor,
completatã şi modificatã
(Monitorul Oficial Partea I
Nr.411 dîn 25. 07. 2001) şi
Ordonanţa de Guvern nr.
61/2006 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei
de Urgenţã nr. 78/2000
privind regimul deşeurilor
(Monitorul Oficial Nr. 790 dîn
19. 08. 2006)si Legea nr.
27/2007care aproba OUG nr.
61/2006 (Monitorul Oficial nr.
38/18.01.2007)

Reglementari
naţionale

Responsabilitãţile pentru
elaborarea şi aprobarea
Planurilor la toate nivelelenaţional, regional, judeţean şi
pentru Bucureşti – au fost
soluţionate prin noua
Ordonanţã de Guvern nr.
61/2006.
Au fost stabilite sancţiuni clare
pentru autoritãţile care nu
elaboreazã şi revizuiesc
planurile lor de gestionare a
deşeurilor

Toate reglementează cadrul
activitãţilor de gestionare a
deşeurilor care trebuie sã
asigure un nivel înalt de
protecţie pentru sãnãtatea
umanã şi pentru mediu.

Sumarul
prevederilor
-Ministerul Sãnãtãţii evalueazã
impactul pe care îl pot avea
deşeurile asupra sãnãtãţii
publice
-Ministerul Administraţei
Publice şi Internelor
supraveghezã şi asigurã
transpunerea strategiilor şi
programelor de gestionare a
deşeurilor de cãtre autoritãţile
locale.
-Alte ministere contribuie cu
strategii sectoriale şi planuri
de gestionare pentru a fi
integrate în planul naţional.
- Consiliile judetene in
colaborare cu agentiile
regionale pentru protectia
mediului sunt responsabile
pentru elaborarea planurilor
regionale de gestionarea
deseurilor

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

Directiva nr. 1999/31/CE
privind depozitarea deşeurilor

Directive/Decizii

Hotararea Guvernului nr.
349/2005 privind depozitarea
deşeurilor (Monitorul Oficial
nr. 394 din 10.05.2005)

Hotararea Guvernului nr.
1470/2004 privind aprobarea
Planului şi Strategiei
Naţionale de Gestionare a
Deşeurilor.
(Monitorul Oficial nr. 954 /
18.10.2004)

Reglementari
naţionale
Se referã 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 distinctã
pentru deşeurile din producţie
inclusiv deşeurile periculoase
Stabileste cadrul legal pentru
depozitarea deşeurilor, ca şi
pentru construcţia, exploatarea,
monitorizarea, închiderea şi
operaţiunile de întreţinere
ulterioară a amplasamentelor
depozitelor existente de
deşeuri

Sumarul
prevederilor

Autoritãţile locale trebuie sã
iniţieze acţiunile
corespunzătoare pentru
construirea unui depozit nou
de deşeuri după ce a fost
folosită 75% din capacitatea
proiectatã a unui depozit
existent de deşeuri.

-Ministerul Administraţiei
Publice participã la întocmirea
planurilor de gestionare a
deşeurilor pentru serviciile de
administraţie publicã şi
monitorizeazã îndeplinirea
obiectivelor propuse în Planul
Naţional
- Administraţia regionalã /
judeţeanã / localã asigurã
implementarea anumitor
puncte din planul de
implementare

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

Directive/Decizii

Ordinul Ministerului Mediului
şi Gospodãririi Apelor nr.
95/2005 ce defineşte criteriile
ce trebuie îndeplinite de
deşeuri pentru a putea fi
incluse pe lista specificã de
deşeuri a unui depozit şi pe
lista naţionalã de deşeuri
acceptate în fiecare clasã de
depozit de deşeuri (Monitorul
Oficial nr. 194 din 8.03.
2005)
Ordinul Ministerului Mediului
şi Gospodãririi Apelor nr.
757/2004 privind aprobarea
Normativului tehnic privind
depozitarea deşeurilor
(Monitorul Oficial nr. 86 din
26.01. 2005), completatã şi
modificatã prin Ordinul nr.
1230/2005 (Monitorul Oficial
nr. 1101 din 7.12. 2005)

Reglementari
naţionale

Pentru implementarea acestor
reglementări, responsabilitãţile
aparţin administraţiilor publice
centrale/regionale/locale şi
autoritãţilor competenete
pentru protecţia mediului,
precum şi proiectanţilor,
constructorilor, operatorilor şi
proprietarilor

Aprobã normele tehnice privind
depozitarea deşeurilor,
construcţia, exploatarea,
monitorizarea şi închiderea
depozitelor de deşeuri
OM nr.1230/2005
reglementează pretratarea/tratarea levigatului de
la depozitele de deşeuri în
concordanţã cu actele juridice
în vigoare privind calitatea apei

Responsabilitatea aparţine
Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor, Agentiei
Naţionale pentru Protecţia
Mediului şi fiecărei Agenţii
Regionale pentru Protecţia
Mediului

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

Aprobã normele tehnice privind
procedurile preliminare de
acceptare a deşeurilor, criteriile
de acceptare a deşeurilor şi
lista naţionalã de deşeuri
acceptate pentru fiecare clasã
de depozit

Sumarul
prevederilor

Directiva nr. 2000/76/CE
privind încinerarea deşeurilor

Directiva nr.1999/31/CE
privind depozitarea deşeurilor

Directive/Decizii

Ordinul Ministerului Mediului
şi Gospodãririi Apelor nr.
1274/2005 privind emiterea
avizului de mediu la
incetarea activitatilor de
eliminare a deseurilor,
respectiv depozitare si
incinerare deseurilor
(Monitorul Oficial nr. 1180
din 28.12.2005).
Ordinul Ministerului Mediului
şi Gospodãririi Apelor nr.
775/2006 pentru aprobarea
listei localitãţilor izolate care
pot depozita deşeurile
municipale în acele depozite
cu condiţia sã îndeplinească
unele din prevederile HG nr.
349/ 2005 privind
depozitarea deşeurilor
(Monitorul Oficial nr. 675 din
7.08. 2006)
Hotararea Guvernului nr.
128/ 2002 privind incinerarea
deşeurilor (Monitorul Oficial,
Partea I nr.160 din
6.03.2002)

Reglementari
naţionale
Agenţiile Locale pentru
Protecţi Mediului sunt
responsabile cu eliberarea
permiselor pentru închidere

Autoritãţile locale sunt
responsabile cu propuneri noi,
luând în considerare criteriul
localitãţilor izolate

Agenţiile pentru protecţia
mediului sunt responsabile cu
eliberarea permiselor

Aprobã o listã a localitãţilor
izolate care pot depune
deşeurile la anumite depozite
de deşeuri care nu sunt în
totalitate conforme cu HG
349/2005 privind depozitarea
deşeurilor

Reglementeazã activităţile de
incinerare şi co-incinerare,
mãsurile de control şi
monitorizare a incineratoarelor
şi co-incineratoarelor

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

Reglementează condiţiile
pentru închiderea depozitelor
de deşeuri, a incineratoarelor
spitaliceşti şi eliberarea
permiselor pentru închiderea
acestor instalaţii

Sumarul
prevederilor

Directive/Decizii

Ordinul Ministerului Mediului
şi Gospodãririi Apelor nr.
756/2004 pentru aprobarea
Normativului Tehnic privind
incinerarea deşeurilor
(Monitorul Oficial nr. 86 din
26.01.2005)

Hotararea Guvernului nr.
268/2005 (Monitorul Oficial
nr. 332. din 20.04.2005) care
completeazã şi modificã HG
nr. 128/2002 privind
incinerarea deşeurilor

Reglementari
naţionale
Completeazã şi modificã
HG128/2002 şi asigurã
transpunerea totalã a Directivei
nr. 2000/76/EC privind
incinerarea deşeurilor, dând de
asemenea şi lista graficelor de
închidere a incineratoarelor.
Ar trebui întocmitã o nouã HG
pentru a putea fi corelatã cu
legislaţia actualã în vigoare (ex.
HG 856/2002 şi procedura de
obţinere a permiselor) şi pentru
a avea un singur act juridic,
complet şi clar
Aprobã normele tehnice privind
incinerarea deşeurilor

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

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

Aprobã nivelul taxelor plãtite de
cãtre producătorii şi importatorii
de bunuri ambalate dacã
aceştia nu îndeplinesc ţintele
stabilite de HG nr. 621/ 2005
privind gestionarea ambalajelor
şi deşeurilor din ambalaje

Ordonanţa de Urgenţã nr.
196/2005 aprobatã şi
modificatã de Legea nr.
105/25.04.2006 privind
Fondul de Mediu (Monitorul
Oficial nr. 393 din 8.05.
2006), completata si
modificata de Legea nr.
292/2007(Monitorul Oficial
nr.758/08.11.2007)
Ordinul Ministerului Mediului
şi Gospodãririi Apelor nr.
927/2005 privind procedurile
de raportare a datelor
referitoare la ambalaje şi
deşeurile din ambalaje
(Monitorul Oficial nr. 929 din
18.10.2005)

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

Aprobã procedura de raportare
a informaţiilor privind
ambalajele şi deşeuri din
ambalaje

Reglementează gestionarea
ambalajelor şi deşeurilor din
ambalaje, stabilînd obiective şi
ţinte naţionale privind
valorificarea/reciclarea
deşeurilor din ambalaje

Sumarul
prevederilor

Hotararea Guvernului nr.
621/ 2005 privind
gestionarea ambalajelor şi
deşeurilor din ambalaje
(Monitorul Oficial nr. 639 din
20.07.2005)modificata si
completata de Hotararea
Guvernului nr.1872/2006
(Monitorul Oficial nr.
15/10.I.2007)

Reglementari
naţionale

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

Directive/Decizii

Agenţii economici- producători
şi importatori- care introduc
bunuri ambalate pe piaţã
trebuie sã raporteze cantitãţile
pentru baza de date naţionalã
privind ambalajele şi deşeurile
din ambalaje

Ministerul Economiei şi
Comerţului trebuie sã
proiecteze programe de
cercetare menite sã studieze
fabricarea şi compoziţia
ambalajelor
-Ministerul Mediului şi
Gospodăririi Apelor
promoveaza campanii de
educare privind colectarea
selectivã
Adminstraţia Fondului de
Mediu colecteazã taxele
pentru a finanţa prin proiecte
sistemul de colectare/reciclare
PET şi alte proiecte de
protecţie a mediului

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

Directive/Decizii

Partea I, nr. 27 din 12.01.
2006)

aprobarea Procedurii şi
criteriilor de autorizare a
operatorilor economici în
vederea preluării
responsabilităţii privind
realizarea obiectivelor
anuale de valorificare şi
reciclare a deşeurilor de
ambalaje (Monitorul Oficial

Ordinul MMGA nr. 1229/
731/ 1095/2005 pentru

Reglementari
naţionale
Reglementează procedurile şi
criteriile de acordare a
permiselor pentru persoanele
juridice pentru a prelua
responsabilităţile privind
atingerea ţintelor de reciclare şi
valorificare a bunurilor
ambalate

Sumarul
prevederilor
ANPM trebuie sã ia toate
măsurile pentru a îndeplini
prevederile acestui ordin.
MMGA, prin ANPM este
responsabil cu eliberarea
licenţelor de funcţionare a
entitãţilor economice ce preiau
responsabilităţile de la
importatori şi producatori

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

Decizia nr.
2000/532/EC, moficată prin Decizia
nr. 2001/119 stabilind o listã a
deşeurilor

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

Directive/Decizii

nr. 499 din 8.06.2006),
modificat de Ordinul
1207/2007(Monitorul Oficial
nr.740/01.11.2007)
Hotararea Guvernului
856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor şi
aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile
periculoase (Monitorul Oficial
nr. 659, din 5.09.2002)

aprobarea Procedurii şi
criteriilor de autorizare a
operatorilor economici în
vederea preluării
responsabilităţii privind
realizarea obiectivelor
anuale de valorificare şi
reciclare a deşeurilor de
ambalaje (Monitorul Oficial

Ordinul MMGA nr. 194/
360/1325/2006 ce
completeazã şi modificã
Ordinul 1229/ 731/
1095/2005 pentru

Reglementari
naţionale

Reglementează pãstrarea de
informaţii privind gestionarea
deşeurilor, inclusiv colectarea,
transportul, depozitarea
temporarã, refolosirea şi
eliminarea de cãtre agenţii
economici

Completeazã şi modificã
procedura şi criteriile pentru
autorizarea entitatilor juridice
care preiau responsabilitatea în
ceea ce priveşte atingerea
ţintelelor privind reciclarea şi
valorificarea

Sumarul
prevederilor

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

Aprobã normele tehnice pentru
protecţia mediului şi în special
a solului, atunci când nãmolul
provenit de la staţiile de
epurare este folosit în
agriculturã

Reglementează depozitarea
uleiurilor uzate, pentru a evita
efectele negative pe care
acestea le pot avea asupra
sãnãtãtii umane şi asupra
mediului.
Se referã la condiţiile pentru
colectarea anumitor tipuri de
uleiuri uzate

Stabileste condiţiile pentru
etichetarea bateriilor şi

Hotararea Guvernului Nr.
235/2007 privind gestionarea
uleiurilor uzate (Monitorul
Oficial, Partea I nr. 199
din22.03.2007

Hotararea Guvernului nr.
1057/2001 privind regimul

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

Directiva nr. 91/157/CEE
privind bateriile şi acumulatorii ce

Sumarul
prevederilor

Ordinul MMGA şi al
Ministerului Agriculturii,
Pãdurilor şi Dezvoltării
Rurale nr. 344/708/ 2004
pentru aprobarea normelor
tehnice privind protecţia
mediului, în special , a
solurilor, când se utilizeaza
nãmoluri de epurare în
agriculturã (Monitorul Oficial
nr. 959 din 19.10.2004),
completat si modificat de
Ordinul nr. 27/2007(Monitorul
Oficial nr. 194/21.03.2007)

Reglementari
naţionale

Directiva nr. 86/278/CEE privind
protecţia mediului, şi în particular,
a solului, atunci cand namolul de
la staţiile de epurare este utilizat în
agricultura

Directive/Decizii

Ministerul Economiei şi
Comerţului trebuie sã depunã

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

-Autoritãţile teritoriale din
agricultură trebuie sã
coopereze cu autoritatea de
mediu pentru eliberarea
permiselor pentru folosirea
nãmolului provenit de la staţiile
de epurare în agriculturã.
-Ministerul Internelor şi
Administraţiei Publice
elaboreazã împreunã cu
autoritãţile locale planuri
pentru imbunãtaţirea
activitãţilor staţiilor de epurare
pentru a aplicare cele mai
bune practici în ceea ce
priveşte eliminarea nămolului

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

Reglementează mişcările
transfrontaliere ale deşeurilor
periculoase şi eliminarea
acestora

Legea nr. 6/1991 privind
aderarea României la
Convenţia de la Basel privind

(Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 18 din 26.01.1991)

controlul transportului
peste frontiere al
deseurilor periculoase şi
al eliminării acestora

Autoritatea competentã şi
punctul focal este reprezentat
de MMGA prin entitãţile
subordonate acestuia: Direcţia
pentru Gestionarea Deşeurilor
şi Agenţia Naţionalã pentru
Protecţia Mediului

Reglementează supervizarea şi
controlul transporturilor de
deşeuri între ţãri, în ţarã şi în
afara ţãrii

Hotărârea Guvernului nr.
788/2007 privind stabilirea
unor masuri pentru aplicarea
Regulamentului
Parlamentului European si al
Consiliului (CE0 nr.
1013/2006 privind transferul
de deseuri (Monitorul Oficial
nr522/02.08.2007)

Regulamentul nr. 259/93

supravegherea transportului de
deseuri în, dinspre şi înspre
Comunitatea Europeană

la Ministerul Educaţiei şi
Cercetării diferite programe de
cercetare menite sã reducã
conţinutul de metal-greu şi
cantitatea de substanţe
periculoase din baterii şi
acumulatori
Ministerul Economiei şi
Comerţului trebuie sã
autorizeze activităţile de
import de deşeuri şi activitãţile
de valorificare/reciclare

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

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

Sumarul
prevederilor

bateriilor şi acumulatorilor ce
conţin substanţe periculoase
(Monitorul Oficial nr. 700 din
5.11. 2001)

Reglementari
naţionale

conţin anumite substanţe
periculoase (inlocuita prin Directiva
nr. 2006/66/CE) şi Directiva nr.
93/86/CE privind etichetarea
bateriilor

Directive/Decizii

supravegherea transportului de
deseuri în, dinspre şi înspre
Comunitatea Europeană

Regulamentul nr. 259/93

Directive/Decizii

nr. 324 din 15.04.
2004),completat si modificat
de Ordinul Ministrului
Mediului şi Gospodăririi
Apelor nr.986/2006
(Monitorul Oficial
nr.66/29.01.2007)

Procedurii de
reglementare şi control
al transportului
deşeurilor pe teritoriul
României (Monitorul Oficial

Ordinul Ministrului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr.
2/2004 pentru aprobarea

(Monitorul Oficial nr. 352 din
27.05.2002)

transportului
frontiere al
periculoase
eliminării

Adoptã
amendamentele
Convenţiei de la Basel privind

Sumarul
prevederilor

Stabileşte Procedura pentru
reglementarea şi controlul
transporturilor deşeurilor de
orice tip pe teritoriul României

controlul
transportului
peste
frontiere
al
peste deseurilor periculoase şi al
deseurilor eliminării acestora
şi
al
acestora

Legea nr. 265/2002 privind
acceptarea amendamentelor
Convenţiei de la Basel
controlul
privind

Reglementari
naţionale

Ministerele Mediului,
Transporturilor, Sãnãtãţii,
Administraţiei şi
Internelelor, Comisia
Naţionalã de Reciclare şi
Garda Naţionalã de Mediu
trebuie sã identifice
neconcordanţele şi sã aplice
sancţiuni

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

Directive/Decizii

Hotararea Guvernului nr.
2406/2004 privind
gestionarea vehiculelor
scoase din uz (Monitorul
Oficial nr.32 din 11.01.2005.)
Hotararea de Guvern nr.
1313/2006 pentru
completarea si modificarea
HG 2406/2004 privind
gestionarea vehiculelor
scoase din uz

Reglementari
naţionale
Reglementează gestionarea
vehiculelor scoase din uz,
stabilind ţintele pentru
valorificare şi reciclare, şi
cerinţele minime ce trebuie
îndeplinite în ceea ce priveşte
instalaţiile de colectare şi de
dezmembrare a VSU.

Sumarul
prevederilor
MMGA are responsabilitatea
de a raporta datele la fiecare 3
ani Comisiei Europene

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

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

Directive/Decizii

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

Sumarul
prevederilor

(Monitorul
nr.561/15.08.2007)

Oficial
nr.
1178
27.12.2005)modificat
Ordinul 985/1726/2007

Oficial

din
de

realizarea
obiectivelor
anuale de reutilizare,
reciclare şi valorificare
energetică a vehiculelor
scoase din uz (Monitorul

Ordinul Ministrului Mediului şi Aprobã procedura şi condiţiile
Gospodăririi
Apelor
nr. pentru eliberarea permisului
1224/2005
pentru cãtre entitãţile juridice pentru
aprobarea Procedurii şi ca acestea sã-şi asume
pentru
condiţiilor de autorizare responsabilitãţile
îndeplinirea ţintelor anuale
a persoanelor juridice în privind valorificarea şi
vederea
preluării reciclarea de la producãtorii şi
responsabilităţii privind importatorii de vehicule

Ordinul comun al MMGA,
MAPA
şi
MTCT
nr.
87/527/411/2005
privind
aprobarea modelului şi a
condiţiilor de emitere a
certificatului de distrugere la
preluarea vehiculelor scoase
din uz (Monitorul Oficial nr.
295 din 8.04.2005)

Reglementari
naţionale

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

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

Directive/Decizii

Hotararea Guvernului
448/2005 privind deşeurile
de echipamente electrice şi
electronice (Monitorul Oficial
nr. 491 din 10.06.2005)

Ordinul MMGA nr. 816/2006
constituirea Comisiei de
evaluarea şi autorizare a
persoanelor juridice in
vederea preluarii
responsabilitatii privind
realizarea obiectivelor anuale
de reutilizare, reciclare si
valorificare energetica a VSU
(Monitorul Oficial nr. 724 din
24.08.2006),modificat de
Ordinul 979/2006(Monitorul
Oficial nr 806/26.09.2006)

Reglementari
naţionale

O parte din persoanele
nominalizate în comisie au fost
înlocuite şi OM trebuie
modificat în concordanţã cu
noile schimbãri şi nominalizãri
din Minister
Transpune cerinţele
Directivelor Europene,
obiectivele şi ţintele ce trebuie
atinse gradual.
Responsabilitatea finanţãrii
colectãrii/ transportului şi
eliminãrii DEEE din gospodãrii
şi de la ceilalţi utilizatori revine
producãtorilor care introduc
EEE pe piatã după 31.12.2006

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

Sumarul
prevederilor

Ministerul Economiei şi
Comerţului, Ministerul Mediului
si Gospodaririi Apelor şi
autoritãtţile publice locale sunt
obligate sã promoveze
informaţii şi campanii de
educare a consumatorilor şi sã
ii încurajeze sã faciliteze
procesul de refolosire, tratare
şi valorificare a DEEE

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

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

Directive/Decizii

Ordinul Ministrului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr.
901/2005 privind aprobarea
mãsurilor specifice pentru
colectarea deşeurilor de
echipamente electrice şi
electronice care prezintã
riscuri prin contaminare
pentru securitatea şi
sănătatea personalul de din
punctele de colectare
(Monitorul Oficial nr. 910 din
12.10.2005)

Reglementari
naţionale
Aprobã mãsurile specifice
pentru colectarea DEEE
deteriorate şi contaminate în
condiţii de siguranţã pentru
sãnãtatea personalului ce
deserveşte punctele de
colectare

Sumarul
prevederilor

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

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

Directive/Decizii

Sumarul
prevederilor

Oficial
nr.
161
din
21.12.2005) şi rectificarea
acestuia în 2006 (Monitorul
Oficial nr. 44 din 18.01.2005)

privind
realizarea
obiectivelor anuale de
colectare,
reutilizare,
reciclare şi valorificare a
deşeurilor
de
echipamente electrice şi
(Monitorul
electronice

Ordinul comun al MMGA şi
MEC nr. 1225/721/2005
privind aprobarea procedurii
şi criteriilor de evaluare şi
autorizare a organizaţiilor
colective
în
vederea

Reglementează procedura şi
criteriile de evaluare şi
autorizare a entitãţilor colective
ce preiau responsabilitatea de
atingere a ţintelor anuale de la
producătorii şi importatorii de
preluării responsabilităţii echipamente electrice şi
electronice.

Reglementari
naţionale
Responsabilã cu intrarea în
vigoare a OM este Agenţia
Naţionalã pentru Protecţia
Mediului.

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

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

Directive/Decizii

Sumarul
prevederilor

Hotărârea Guvernului nr.
992/2005 privind limitarea
utilizării anumitor substanţe
periculoase în echipamentele
electrice
şi
electronice
(Monitorul Oficial nr 822 din
12.09.2005), modificata si
completata
de
Ordinul
1771/1226/2007 (Monitorul
Oficial nr. 626/12.09 2007).

Oficial nr.1 din 3.01.2006)

datelor
privind
echipamentele electrice
şi
electronice
şi
deşeurile
de
echipamente electrice şi
(Monitorul
electronice

Reglementează regimul de
introducere pe piaţã a EEE ce
conţin substanţe periculoase;
dupã 1.01.2007 va fi interzisã
introducerea pe piaţã a EEE ce
conţin Pb, Hg, Cd, Cr6, BPB şi
DEPB

Ordinul comun al MMGA şi Este aprobatã o procedurã
MEC nr. 1223/715/2005 clarã de înregistrare a
procedura de producãtorilor şi a formelor
privind
înregistrare
a specifice de raportare a datelor
privind EEE produse şi
producătorilor, modul de introduse
pe piaţã, precum şi
evidenţă şi raportare a date referitoare la DEEE

Reglementari
naţionale

Agenţia Naţionalã pentru
Substanţe si preparate
Chimice şi Periculoase este
responsabilã cu impunerea de
penalitãţi în cazul
neconformãrii.

Agenţia Naţionalã pentru
Protecţia Mediului este
responsabilã cu inregistrarea
datelor primite într-o bază de
date naţionalã privind EEE şi
DEEE.

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

Directive/Decizii

MEC va schimba nivelul
concentraţiilor şi lista
substanţelor periculoase
pentru a fi în concordanţã cu
progresul tehnologic

Garda Naţionalã de Mediu şi
Autoritatea pentru Protecţia
Consumatorului sunt
responsabile cu instituirea
penalitãţilor în caz de
neconformare

Reglementează tipul şi
mãsurile etichetelor pentru
diferite bunuri, introduse pe
piaţă după 31 Dec 2006,
precum şi identificarea
producãtorului

Ordinul Ministrului Mediului şi
Gospodării
Apelor
nr.
556/2006 privind marcajul
specific
aplicatã
echipamentelor electrice şi
electronice introduse pe
piaţã dupa 31 Dec 2006.
(Monitorul Oficial nr.608 din
13.07.2006)

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

Reglementează nivelul admis
al concentraţiilor de anumite
metale grele şi alţi compuşi
toxici în echipamentele
electrice şi electronice

Sumarul
prevederilor

Hotărârea Guvernului nr.
816/2006
pentru
completarea şi modificarea
HG nr. 992/2005 privind
limitarea utilizării anumitor
substanţe periculoase în
echipamentele electrice şi
electronice (Monitorul Oficial
nr 822 din 12.09.2005)

Reglementari
naţionale

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

Directive/Decizii

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

Sumarul
prevederilor

Hotărârea Guvernului
nr.
124/2003 privind prevenirea
reducerea
şi
controlul
poluării mediului cu azbest
(Monitorul Oficial nr.109 din
20.02.2003)

Reglementează prevenirea,
reducerea şi controlul poluării
mediului cu azbest;
restricţioneazã folosirea şi
comercializarea azbestului şi a
produselor ce conţin azbest şi
stabileşte reguli pentru
Hotararea de Guvern nr.
etichetarea produselor cu
734/2006 pentru modificarea
conţinut de azbest
HG nr. 124/2003 (Monitorul
Oficial nr 519/15. 06.2006)

Ordinul Ministrului Mediului şi
Gospodării
Apelor
nr.
66/2006 privind constituirea
Comisiei de Evaluare şi
Autorizare a organizaţiilor
colective în vederea preluării
responsabilităţii
privind
realizarea obisctivelor anuale
de colectare, reutilizare,
reciclare şi valorificare a
deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice (OM
internnepublicat
în
Monitorul Oficial)

Reglementari
naţionale

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

Sumarul
prevederilor

la

datorate
azbest

nr.217 din 15.03.2005)

şi de determinare a
cantităţilor de azbest în
mediu (Monitorul Oficial

Ordinul Ministrului Mediului şi Stabileşte metodele de reglare
Gospodăririi
Apelor
nr. şi metodele analitice ce vor fi
108/2005 privind metodele folosite pentru a determina
de prelevare a probelor concentraţia/cantităţile de
poluanţi

(Monitorul Oficial nr.64 din
24.01.2006), modificata si
completata de Hotărârea
Guvernului
nr. 601/2007
(Monitorul
Oficial
nr.470/12.07.2007)

riscurile
expunerii

Hotărârea Guvernului
nr. Reglementează condiţiile de
1875/2005 privind protecţia lucru pentru protecţia
sãnãtãţii
şi securităţii personalului împotriva poluării
lucrătorilor
faţă
de cu azbest

Reglementari
naţionale

Responsabilitãţile
autoritãţilor
relevante

* Decizia nr. 2000/532/CE, modificată de Decizia nr. 2001/119 ce stabileşte o listã de deşeuri- înlocuieşte Decizia nr. 94/3/CE ce
stabileşte o listã de deşeuri şi Decizia nr. 94/904/CE ce stabileşte o listã de deşeuri periculoase.

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

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

Directive/Decizii

Legea nr 51/2006 (Monitorul Oficial nr.254/21.03.2006.) serviciilor
comunitare de utilitati publice, completata si modificata de Ordonanta
de urgenta nr. 13/20.02.2008(Monitorul Oficial nr145/26.02.2008)
Legea nr. 139/2002 (Monitorul Oficial nr. 233 din 1.09.2001) pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernamentale nr. 87/2001 privind serviciile
publice de salubritate în localităţi (Monitorul Oficial nr.543 din
1.09.2001)
Legea nr. 515/2002 (Monitorul Oficial nr.578 din 5.08.2002) pentru
aprobarea Ordonaţei Guvernamentale nr. 21/2002 privind administrarea
aşezãrilor urbane şi rurale (Monitorul Oficial nr 86 din 1.02.2002)
Ordinul MEC nr. 128/2004 privind aprobarea listei standardelor
româneşti ce adoptã standardele europene armonizate (Monitorul
Oficial nr. 224 din 19.03.2004)
Ordonanţa de Urgenţã nr. 99/2004 privind înfiinţarea programului de
stimulare a reînnoirii Parcului Auto Naţional (Monitorul Oficial nr. 1106
din 26.11.2004)
Ordonanţa de Urgenţã nr. 38/2006 pentru modificare Ordonanţei de
Urgenţã nr. 99/2004 privind înfiinţarea programului de stimulare a
reînnoirii Parcului Auto Naţional (Monitorul Oficial nr 474 din 1.06.2006)

Hotararea Guvernului 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţionale
privind dezvoltarea acceleratã a utilitãţilor publice comunitare (Monitorul
Oficial nr. 2995 din 3.4.2005)

Legi şi reglementãri

Legislaţie adiacentã

Aprobã programul de stimulare a reînnoirii Parcului Auto Naţional şi
stimularea colectãrii vehiculelor scoase din uz

Aprobã programul de stimulare a reînnoirii Parcului Auto Naţional şi
stimularea colectãrii vehiculelor scoase din uz

Stabileşte obligaţiile şi responsabilitãţile ce revin autoritãţilor publice
locale, instituţiilor publice, intreprinderilor şi publicului pentru crearea unui
mediu curat în aşezãrile urbane şi rurale
Aprobã lista ce include standardele româneşti ce aprobã standardele
europene armonizate referitoare la ambalaje şi la deşeurile din ambalaje

Stabileşte: Unitatea Centralã de Monitorizare responsabilã cu
monitorizarea şi evaluarea stadiului de implementare a “Strategiei
Naţionale privind dezvoltarea serviciilor comunitare pentru utilităţile
publice”;
-responsabilitãţi clare pentru Ministerul Afacerilor şi Internelor şi
pentru autoritãţile judeţene şi locale privind elaborarea Planurilor
Municipale de Gestionare a Deşeurilor.
- Fondurile IID (fonduri pentru dezvoltare, întreţinere şi reabilitare) pentru
agenţii economici care dezvoltã proiecte de servicii publice comunitare
privind infrastructura cu fonduri europene nerambursabile
Stabileşte un cadru legal unitar pentru înfiintarea, organizarea,
monitorizarea şi controlul serviciilor de administraţie publicã în localitãţi,
orase şi comune
Stabileşte un cadru legal unitar pentru organizarea, gestionarea,
reglementarea şi monitorizarea serviciilor publice de salubritate în
localităţi

Principalele prevederi

