
  LEGISLATIE DE MEDIU - SUBSTANTE PERICULOASE 

 
CADRU GENERAL 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 
16 decembrie 2008 privind clasificarea, e tichetarea și ambalarea substanțelor și 
a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 
1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006  
 
Regulamentul nr. 999/2017 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH) (Text cu relevanță pentru SEE) 
 
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a 
Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 
1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a 
Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE 
a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE 
ale Comisiei 
 
Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003, privind regimul substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase 
 
Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanțe periculoase 
 
Metodologia pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din 
cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul 
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în 
activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism din 19.07.2017 
 
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor modificata prin OUG 70/2009; 
OUG 89/2014; OUG 52/2015; OG 17/2016 
 
Legea nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor 
 

SUBSTANTE CARE DEPRECIAZA STRATUL DE OZON 
Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și  al Consiliului 
privind substanțele  care diminuează  stratul de ozon (reformare) 
 
Protocolul de la Montreal; Decizia nr. 215/2002 privind încheierea celui de-al patrulea 
amendament la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon 
- Consiliul Uniunii Europene 
 
Legea nr.252/2011 pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 9/2011 privind 
stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.  
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1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 
privind substanţele  care diminuează  stratul de ozon şi  de abrogare a Ordonanţei  
Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii  
la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon 
 
Ordonanţa  nr.24/2000 (27 ianuarie 2000) (MO nr.38/29.01.2000) pentru 
acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele 
care epuizează  stratul de ozon adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992 
 
Regulamentul (UE) nr. 291/2011 al Comisiei din 24 martie 2011 privind utilizarile 
esentiale de laborator si analitice autorizate în Uniune ale substantelor 
reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile,  în temeiul Regulamentului  
(CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind substantele 
care diminuează  stratul de ozon 
 
Legea nr. 150/2001 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la 
Montreal privind substanţele  care epuizează  stratul de ozon, adoptat la cea de-a 
IX-a reuniune a părţilor,  la Montreal, din 15 - 17 septembrie 1997 
 
Regulamentul (UE) nr.744/2010 al Comisiei din 18 august 2010 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului 
privind substantele care diminuează  stratul de ozon, în ceea ce priveste 
utilizările  critice ale halonilor 
 
Ordonanţa  nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 privind substanţele  care diminuează  stratul de ozon şi  
de abrogare a Ordonanţei  Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi  
introducerea unor restricţii  la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug 
stratul de ozon  
 
Legea nr. 84/1993 privind aderarea României la Convenţia  de la Viena privind 
protecţia  stratului de ozon şi la Protocolul de la Montreal privind substanţele  
care epuizează  stratul de ozon 
 
Legea nr. 281/2005 pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la 
Montreal privind substanţele  care epuizează  stratul de ozon, adoptat la Beijing 
la 3 decembrie 1999 
 
Hotararea de Guvern nr. 58/2004 privind aprobarea Programului naţional de 
eliminare treptată  a substanţelor  care epuizează  stratul de ozon, actualizat 
 

GAZE FLORURANTE CU EFECT DE SERA (GFS) 
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 31 octombrie 2014 de stabilire, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și  al 
Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, a valorilor de referință 
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pentru perioada cuprinsă  între 1 ianuarie 2015 și 31 decembrie 2017, pentru 
fiecare producător  sau importator care a raportat introducerea pe piață de 
hidrofluorcarburi, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
 
Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 
16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și  de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 
 
Regulamentul nr. 307/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 842/2006 al Parlamentului Europeam şi al Consiliului, a cerinţelor  minime 
pentru programele de formare şi a condiţiilor  pentru recunoaşterea  reciprocă  a 
certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte  sistemele de 
climatizare ale unor autovehicule care conţin  anumite gaze fluorurate cu efect 
de seră 
 
Regulamentul nr.1137/2008 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a 
anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute  la articolul 251 din tratat, 
în ceea ce priveşte  procedura de reglementare cu control 
 
Regulamentul nr. 1516/2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 
al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor de verificare standard în vederea 
detectării scurgerilor pentru echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi 
pentru pompele de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră 
 
Regulamentul de punere în aplicare nr. 2068/2015 de stabilire, în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, a formatului etichetelor pentru 
produse și echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră (Text cu relevanță 
pentru SEE) - Comisia European 
 
 
Regulamentul nr. 304/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 842/2006, a cerinţelor  minime şi a condiţiilor  de recunoaştere  reciprocă  
pentru certificarea societăţilor  şi a personalului în ceea ce priveşte  sistemele 
staţionare  de protecţie  împotriva incendiilor şi  extinctoarele care conţin 
anumite gaze fluorurate cu efect de seră 
 
Regulamentul de punere în aplicare nr.  2065/2015 de stabilire, în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, a formatului notificării 
programelor de formare și certificare ale statelor membre (Text cu relevanță pentru SEE) - 
Comisia Europeană 
 
Regulamentul de punere în aplicare nr.  1191/2014 de stabilire a formatului și mijloacelor de 
prezentare a raportului menționat la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră - Comisia 
Europeană 
 

https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygy/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2068-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-formatului-etichetelor-pentru-produse-si-echipamente
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygy/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2068-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-formatului-etichetelor-pentru-produse-si-echipamente
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygy/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2068-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-formatului-etichetelor-pentru-produse-si-echipamente
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygy/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2068-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-formatului-etichetelor-pentru-produse-si-echipamente
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygi/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2065-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-formatului-notificarii-programelor-de-formare-si-cer
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygi/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2065-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-formatului-notificarii-programelor-de-formare-si-cer
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygi/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2065-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-formatului-notificarii-programelor-de-formare-si-cer
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygi/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2065-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-formatului-notificarii-programelor-de-formare-si-cer
https://lege5.ro/App/Document/gqydomjyhe/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-1191-2014-de-stabilire-a-formatului-si-mijloacelor-de-prezentare-a-raportului-mentionat-la-articolul-19-din-regulamentul-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-
https://lege5.ro/App/Document/gqydomjyhe/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-1191-2014-de-stabilire-a-formatului-si-mijloacelor-de-prezentare-a-raportului-mentionat-la-articolul-19-din-regulamentul-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-
https://lege5.ro/App/Document/gqydomjyhe/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-1191-2014-de-stabilire-a-formatului-si-mijloacelor-de-prezentare-a-raportului-mentionat-la-articolul-19-din-regulamentul-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-
https://lege5.ro/App/Document/gqydomjyhe/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-1191-2014-de-stabilire-a-formatului-si-mijloacelor-de-prezentare-a-raportului-mentionat-la-articolul-19-din-regulamentul-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-


  LEGISLATIE DE MEDIU - SUBSTANTE PERICULOASE 
 
Regulamentul 1497/2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor  de verificare 
standard în vederea detectării  scurgerilor pentru echipamentele staţionare  de 
refrigerare, de climatizare şi pentru pompele de căldură care conţin  anumite 
gaze fluorurate cu efect de seră 
 
Regulamentul de punere în aplicare nr. 2067/2015 de stabilire, în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a 
condițiilor pentru recunoașterea reciprocă în scopul certificării persoanelor fizice în ceea ce 
privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură, 
precum și unitățile de refrigerare ale camioanelor și remorcilor frigorifice care conțin gaze 
fluorurate cu efect de seră și în scopul certificării întreprinderilor în ceea ce privește 
echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură care conțin 
gaze fluorurate cu efect de seră (Text cu relevanță pentru SEE) - Comisia Europeană 
 
Regulamentul de punere în aplicare nr. 2066/2015 de stabilire, în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a 
condițiilor pentru recunoaștere reciprocă în scopul certificării persoanelor fizice care 
efectuează instalarea, asigurarea service-ului, întreținerea, repararea sau scoaterea din 
funcțiune a întrerupătoarelor electrice care conțin gaze fluorurate cu efect de seră sau 
recuperarea gazelor fluorurate cu efect de seră din întrerupătoare electrice fixe (Text cu 
relevanță pentru SEE) - Comisia Europeană 
 
Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 
privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor şi  
de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului 
 
Hotărâre  nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră 
 
Ordin nr.2210/2010 pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului 
produselor şi echipamentelor care conţin  anumite gaze fluorurate cu efect de 
seră şi modalităţile  de colaborare dintre autorităţile  desemnate potrivit 
prevederilor HG nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de 
seră  
 
 

IMPORT EXPORT PIC 
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) nr. 1078/2014 al Comisiei din 7 august 
2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse 
chimice care prezintă  risc 
 
 

https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjzga/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2067-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjzga/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2067-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjzga/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2067-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjzga/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2067-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjzga/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2067-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjzga/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2067-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjzga/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2067-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjzga/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2067-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygm/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2066-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygm/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2066-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygm/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2066-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygm/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2066-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygm/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2066-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygm/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2066-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste
https://lege5.ro/App/Document/ha2dgmjygm/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-2066-2015-de-stabilire-in-temeiul-regulamentului-ue-nr-517-2014-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-a-cerintelor-minime-si-a-conditiilor-pentru-recunoaste


  LEGISLATIE DE MEDIU - SUBSTANTE PERICULOASE 
 

Regulamentul nr. 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc 
(reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) - Parlamentul European și Consiliul Uniunii 
Europene 
 
Hotărârea nr. 770/2016 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 
649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și 
importul de produse chimice care prezintă risc - Guvernul României 
 
Ordin nr.1239/1338/1460/753/2007 (6 august 2007) (MO nr.677/04.10.2007) 
privind modalităţile  de realizare a controlului exportului şi importului produşilor  
chimici periculoşi,  precum şi modalităţile  de colaborare dintre autorităţi 
conform Hotărârii  Guvernului nr.305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr.304/2003 privind 
exportul şi importul produsilor chimici periculoşi  
 
Hotărârea nr. 770/2016 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 
649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și 
importul de produse chimice care prezintă risc - Guvernul României 
 
Regulamentul nr. 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc 
(reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) - Parlamentul European și Consiliul Uniunii 
Europene 
 
Regulamentul (UE) nr.196/2010 al Comisiei din 9 martie 2010 de modificare a 
anexei I la Regulamentul (CE) nr.689/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase 
 
Legea nr. 91/2003 pentru aderarea României la Convenţia  privind procedura de 
consimţământ  prealabil în cunoştinţă  de cauză ,  aplicabilă  anumitor produşi 
chimici periculoşi  şi pesticide care fac obiectul comerţului  internaţional  
adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1988 
 
Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 
iulie 2012 privind exportul si importul de produse chimice care prezintă  risc 
 

DETERGENTI 
Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 
31 martie 2004 privind detergentii 
 
Regulamentul (UE) nr. 259/2012 al parlamentului european si al consiliului din 
14 martie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce 
priveste utilizarea fosfatilor si a altor compusi ai fosforului în detergentii de rufe 
destinati consumatorilor si în detergentii pentru masini automate de spalat vase 
destinati consumatorilor 
 

https://lege5.ro/App/Document/gmzdonbqg4/regulamentul-nr-649-2012-privind-exportul-si-importul-de-produse-chimice-care-prezinta-risc-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gmzdonbqg4/regulamentul-nr-649-2012-privind-exportul-si-importul-de-produse-chimice-care-prezinta-risc-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gmzdonbqg4/regulamentul-nr-649-2012-privind-exportul-si-importul-de-produse-chimice-care-prezinta-risc-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/geztenbvge4a/hotararea-nr-770-2016-privind-unele-masuri-pentru-aplicarea-regulamentului-ue-nr-649-2012-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-4-iulie-2012-privind-exportul-si-importul-de-produse-chimice-c
https://lege5.ro/App/Document/geztenbvge4a/hotararea-nr-770-2016-privind-unele-masuri-pentru-aplicarea-regulamentului-ue-nr-649-2012-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-4-iulie-2012-privind-exportul-si-importul-de-produse-chimice-c
https://lege5.ro/App/Document/geztenbvge4a/hotararea-nr-770-2016-privind-unele-masuri-pentru-aplicarea-regulamentului-ue-nr-649-2012-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-4-iulie-2012-privind-exportul-si-importul-de-produse-chimice-c
https://lege5.ro/App/Document/geztenbvge4a/hotararea-nr-770-2016-privind-unele-masuri-pentru-aplicarea-regulamentului-ue-nr-649-2012-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-4-iulie-2012-privind-exportul-si-importul-de-produse-chimice-c
https://lege5.ro/App/Document/geztenbvge4a/hotararea-nr-770-2016-privind-unele-masuri-pentru-aplicarea-regulamentului-ue-nr-649-2012-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-4-iulie-2012-privind-exportul-si-importul-de-produse-chimice-c
https://lege5.ro/App/Document/geztenbvge4a/hotararea-nr-770-2016-privind-unele-masuri-pentru-aplicarea-regulamentului-ue-nr-649-2012-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-4-iulie-2012-privind-exportul-si-importul-de-produse-chimice-c
https://lege5.ro/App/Document/gmzdonbqg4/regulamentul-nr-649-2012-privind-exportul-si-importul-de-produse-chimice-care-prezinta-risc-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gmzdonbqg4/regulamentul-nr-649-2012-privind-exportul-si-importul-de-produse-chimice-care-prezinta-risc-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see
https://lege5.ro/App/Document/gmzdonbqg4/regulamentul-nr-649-2012-privind-exportul-si-importul-de-produse-chimice-care-prezinta-risc-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see


  LEGISLATIE DE MEDIU - SUBSTANTE PERICULOASE 
Regulamentul (CE) nr.1336/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr.648/2004 în vederea 
adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor  şi amestecurilor 
 
Regulamentul Comisiei (CE) nr.907/2006 din 20.06.2006 ce amendează  
Regulamentul (CE) nr.648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului 
pentru detergenţi  privind adaptarea Anexelor III şi VII 08/12/2014 
 
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 551/2009 al Comisiei din 25.06.2009 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr.648/2004 Al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind detergenţii  în scopul adaptării  anexelor V şi VI ( derogarea 
privind agenţii tensioactivi)  
 
Hotărârea  Guvernului nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 
asigurarea aplicării  Regulamentului (CE) nr.648/2004 al Parlamentului European 
şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii 
 
Ordin nr. 333/2008 pentru aprobarea listei laboratoarelor din România care 
efectuează  teste conform prevederilor art.8 alin.2 din Regulamentul (CE) 
nr.648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind 
detergenţii  
 

POLUANTI ORGANICI PERSISTENTI 
Regulamentul (UE) nr.1342/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind poluanții  organici persistenți  în ceea ce privește  anexele IV și  
 
Regulamentul (UE) nr. 519/2012 al Comisiei din 19 iunie 2012 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European si al Consiliului 
privind poluantii organici persistenti în ceea ce priveste anexa I 
 
Regulamentul (CE) nr. 1195/2006 al Consiliului din 18 iulie 2006 de modificare a 
anexei IV la Regulamentul (CE) nr.850/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind poluanţii  organici persistenţi  
 
Legea nr. 271/2003 pentru ratificarea protocoalelor convenţiei  asupra poluării  
atmosferice transfrontiere pe distanţe  lungi, încheiată  la Geneva la 13 
noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 
decembrie 1999 Parlamentul României adoptă prezenta lege 
 
Regulamentul (CE) nr. 323/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de de modificare 
a anexei V la Regulamentul (CE) nr.850/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind poluanţii  organici persistenţi  şi de modificare a Directivei 
79/117/CEE 
 



  LEGISLATIE DE MEDIU - SUBSTANTE PERICULOASE 
Decizia Comisiei (CE) 639/2007/CE (2 octombrie 2007) de stabilire a unui format 
pentru comunicarea datelor şi a informaţiilor  în temeiul Regulamentului (CE) 
nr.850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la poluanţii  
organici persistenţi  
 
Legea nr. 261/2004 (16 iunie 2004) pentru ratificarea Convenţiei  privind 
poluanţii organici persistenţi  adoptată  la Stockholm la 22 mai 2001 (MO 
nr.638/15.07.2004) 
 
Regulamentul (CE) nr. 304/2009 al Consiliului din 14 aprilie 2009 de modificare a 
anexelor IV şi V la Regulamentul (CE) nr.850/2004 al Parlamentului European şi 
al Consiliului în ceea ce priveşte  tratarea deşeurilor  care conţin  poluanţi 
organici persistenţi  provenind din procedeele de producţie  termice şi  
metalurgice 
 
Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind poluanţii organici persistenţi  şi  de modificare a Directivei 
79/117/CEE 
 
Regulamentul (CE) nr. 172/2007 al Consiliului din 16 februarie 2007 de 
modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind poluanţii organici persistenţi  
 
Hotărârea  Guvernului nr. 561/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea Regulamentului al Parlamentului European şi al Consiliului (CE) 
nr.850/2004 privind poluanţii  organici persistenţi  şi pentru modificarea 
Directivei 79/117/CEE  
 
Hotărârea  Guvernului nr. 1497/2008 pentru aprobarea Planului Naţional de 
Implementare a Prevederilor Convenţiei  privind poluanţii  organici persistenţi  
adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029  
 

MERCUR SI ALTE METALE GRELE 
Lege nr. 176/2014 pentru ratificarea Convenţiei  Minamata cu privire la mercur, 
deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 
2013 
 
Hotărâre nr. 1079/2011 pentru modificarea şi  completarea Hotărârii  Guvernului 
nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi  al deşeurilor  de 
baterii şi acumulatori  
 
Hotărâre  nr. 654/2012 privind stabilirea măsurilor  necesare pentru aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi  de 
anumiţi compuşi şi amestecuri de mercur şi depozitarea în condiţii  de siguranţă  
a mercurului metalic 
 



  LEGISLATIE DE MEDIU - SUBSTANTE PERICULOASE 
Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi de 
anumiţi compuşi şi amestecuri cu mercur şi depozitarea în condiţii  de siguranţă 
a mercurului metalic - Incepind cu 15 martie 2011 articolele din regulament 
devin obligatorii  
Hotărârea  Guvernului nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor 
şi al deşeurilor  de baterii şi acumulatori modificata prin HG 1079/2011 SI HG 
540/2016 
Ordonanța de urgență nr.  5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice - 
Guvernul României 
 
Directiva 2007/51/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 
septembrie 2007 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind 
introducerea pe piaţă a anumitor dispozitive de măsurare  care conţin  mercur 
 
 

RoHS (substanţele interzise prin Directiva Comunităţii Europene nr. 2011/65/UE) 

Ordin nr. 556/435/191 din 5 iunie 2006 privind marcajul specific aplicat 
echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 
decembrie 2006 
 
Directiva nr. 2102/2017 de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare 
a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Text cu relevanță 
pentru SEE) 
 
Directiva nr. 65/2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în 
echipamentele electrice și electronice (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) - 
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene 
 
Hotărârea nr. 897/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele 
electrice și electronice 
 
Ordin nr. 556/435/101/2006 privind etichetarea specifică aplicată 
echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă dupa 31 Dec 2006  
 

COV 
Hotărârea de Guvern nr.735/2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici 
volatili datorate utilizării solvenţilor or ganici în anumite vopsele, lacuri şi în 
produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor  
 
Directiva nr.2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili 
datoraţi folosirii solvenţilor organici in vopsele, lacuri şi în produsele de 
refinisare a suprafeţelor vehiculelor  
 
Directiva nr. 2008/112/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 
decembrie 2008 de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 
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  LEGISLATIE DE MEDIU - SUBSTANTE PERICULOASE 
1999/13/CE ale Consiliului și a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE și 
2004/42/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, pentru a le adapta 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea 
substanțelor și a amestecurilor  
 
Hotărârea Guvernului nr. 372/2010 pentru modificarea art.2 din HG 735/2006 
privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării 
solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a  
suprafeţelor  
 
Decizia Comisiei din 22 martie 2007 de stabilire a unui model comun pentru 
primul raport al statelor membre privind punerea în aplica re a Directivei 
2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor 
de compuși organici volatili  
 
 

AZBEST 
Directiva Consiliului  91/382/CEE (25 iunie 1991) de modificare a Directivei 
83/477/CEE privind protecţia  lucrătorilor  împotriva riscurilor legate de 
expunerea la azbest la locul de muncă  
 
Ordin nr. 108/2005 privind metodele de prelevare a probelor şi de determinare 
a cantităţilor  de azbest din mediu  
 
Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor 
preliminare de acceptare a deşeurilor  la depozitare şi lista naţională  de deşeuri  
acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri  
 
Hotărârea  de Guvern nr. 734/2006 pentru modificarea Hotărârii  Guvernului 
nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării  mediului cu 
azbest  
 
Hotărârea  de Guvern nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul 
poluării mediului cu azbest  
 
Hotărârea  de Guvern nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei  mediului  
 
Directiva Consiliului  83/477/CEE privind protecţia  lucrătorilor  împotriva 
riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă 
 
Hotărârea  de Guvern nr.1875/2005 privind protecţia  sănătăţii  şi securităţii  
lucrătorilor  faţă de riscurile datorate expunerii la azbest  
 
Directiva Consiliului  87/217/CEE privind prevenirea si reducerea poluării  
mediului cu azbest 
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  LEGISLATIE DE MEDIU - SUBSTANTE PERICULOASE 
 
 

PRODUSE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 al Comisiei din 26 iulie 
2012 de alocare către  statele membre, în sensul procedurii  de reînnoire, a 
evaluării substanţelor active a căror autorizare expiră  până la 31 decembrie 
2018 cel târziu 
 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 485/2013 al Comisiei din 24mai 
2013 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.540/2011 in 
ceea ce privesteconditiile de autorizare a substantelor active clotianidin, 
tiametoxam si imidacloprid si de interzicere a utilizarii si a vanzarii semintelor 
tratate cu produse de protectie a plantelor care contin aceste substante active 
 
Ordin nr. 3309/2012 privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului 
produselor de protecţie  a plantelor în condiţii  de siguranţă  pentru mediu 
 
Hotarare nr. 360/2013 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 
1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor 
in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei 
Regulamentul (UE) nr. 547/2011 al Comisiei din 8 iunie 2011 de punere în aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în 
ceea ce privește cerințele de etichetare pentru produsele de protecție a plantelor 
 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1334/2014 al Comisiei din 16 
decembrie 2014 de aprobare a substanței active gama-cihalotrin, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, de modificare a anexei la 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei și de acordare a 
permisiunii statelor membre să extindă autorizațiile provizorii pentru substanța 
activă respectivă 
 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1330/2014 al Comisiei din 15 
decembrie 2014 de aprobare a substanței active meptildinocap, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 
 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1316/2014 al Comisiei din 11 
decembrie 2014 de aprobare a substanței active Bacillus amyloliquefaciens subsp. 
plantarum tulpina D747, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare, de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 540/2011 al Comisiei și de acordare a permisiunii statelor membre să extindă 
autorizațiile provizorii pentru substanța activă respectivă  
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  LEGISLATIE DE MEDIU - SUBSTANTE PERICULOASE 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 
septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a 
procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe 
piață a produselor fitosanitare 
 
 

INGRASAMINTE 

Ordin nr. 94/1378/1071 din 19 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale 
pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor 
autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în 
România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului 
şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004 
 
Ordin nr. 891/443/777 din 16 iunie 2009 privind modificarea anexei nr. 5 la 
Procedura naţională de omologare a produselor de protecţie a plantelor care 
conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de 
includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată 
prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului 
sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006, şi 
a anexei nr. 8 la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 
interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista 
îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi 
comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, 
pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004 
 
Ordin nr. 349/829/1291 din 3 mai 2007 pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale 
pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor 
autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea 
în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi 
mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004 
 
Ordin nr. 6/22 din 6 ianuarie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea 
îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu 
menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în 
România (actualizat dec.2010) 
 
Regulamentul nr. 1618/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind îngrășămintele, în scopul adaptării anexelor I 
și IV (Text cu relevanță pentru SEE) - Comisia Europeană 
 
Lege nr.232 din 7 decembrie 2010 privind regimul de import al mostrelor de 
îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor 
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  LEGISLATIE DE MEDIU - SUBSTANTE PERICULOASE 
 

BIOCIDE 

Ordin nr. 10/205/19 din 9 ianuarie 2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a 
produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în 
anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului 
nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul 
ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 
 
Hotărârea nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor 
biocide - Guvernul României 
 
 
Intocmit la 10.12.2017 
DG Irena Niculita 
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