Caseta 3.1 Prezentarea generala a acquis-ului EU de mediu : legislatia Uniunii
1. Orizontal, care acopera: studiul de evaluare a impactului asupra mediului, accesul la
informatii, participarea publicului si rasunderea de mediu







Hotărârea Guvernului nr. 445 din 13 iulie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului
Ordinul nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii
impactului supra mediului pentru proiecte publice si private
Ordin nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
Ordin nr. 864 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul
proiectelor cu impact transfrontieră
HG nr. 878 din 28 iulie 2005 - accesul publicului la informaţia privind mediul



Legea nr. 349 din 18 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică
de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră



Legea nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie,
participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus
la 25 iunie 1998



Răspunderea de mediu OUG nr. 68 din 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la
prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

2. Calitatea aerului









Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător (publicată în Monitorul Oficial nr.
452/28.06.2011)
Legea nr. 271/23.06.2003 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 (publicată în Monitorul Oficial nr. 470/01.07.2003)
Legea nr. 652/07.12.2002 pentru aderarea României la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi cu privire la finanţarea pe termen lung a
Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al
poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984 (publicată în
Monitorul Oficial nr. 911/14.12.2002)
Legea nr. 8/25.01.1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe
distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979 (publicată în Monitorul Oficial nr.
18/26.01.1991)
Ordonanţa de Urgenţă nr. 12/28.02.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului (publicată în Monitorul Oficial nr.
153/02.03.2007)
Hotărârea Guvernului nr. 210/28.02.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului (publicată în Monitorul Oficial nr.
187/19.03.2007)
Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor
de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la
terminale şi la staţiile de benzină, Republicată (publicată în Monitorul Oficial nr. 595/29.08.2007)












Ordinul M.E. nr. 2035/16.11.2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi
comerţului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor
şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din
depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină
(publicat în Monitorul Oficial nr. 799/24.11.2009)
Ordinul M.M.D.D. nr. 1095/02.07.2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor
de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului (publicat în Monitorul Oficial nr.
513/31.07.2007)
Ordinul M.M.G.A. nr. 27/10.01.2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun
acquis-ul comunitar de mediu (publicat în Monitorul Oficial nr. 194/21.03.2007)
Ordinul M.M.G.A. nr. 35/11.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în
aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului (publicat în Monitorul Oficial nr.
56/24.01.2007)
Ordinul M.E.C. și M.T.C.T. nr. 716 și 92 din 13.12.2005 și 25.01.2006 pentru aprobarea
Normelor privind inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un
terminal la o staţie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuşi
organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la
terminale şi la staţiile de benzină (publicat în Monitorul Oficial nr. 152/17.02.2006)
Ordinul M.E.C. nr. 122/24.03.2005 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei şi
resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor,
echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi
din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină
(publicat în Monitorul Oficial nr. 324/18.04.2005)
Ordinul M.M.G.A. nr. 781/09.12.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
măsurarea şi analiza emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi distribuţia
benzinei la terminale (publicat în Monitorul Oficial nr. 1243/23.12.2004)



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
* HG nr. 1856/2005 privind plafoanele naţionale pentru anumiţi poluanţi atmosferici, MOf. nr.
3/11.01.2006
* HG nr. 1879/2006 pentru aprobarea Programului naţional de reducere progresivă a
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac, MOf. nr.
27/16.01.2007








Hotărâre nr. 133 din 23 februarie 2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de
sera
Ordinul Ministrului nr. 254/2009 din 12 martie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind
alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate
pentru perioada 2008-2012 (publicat în M.O. nr. 186/25.03.2009);
H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră, (publicat în M.O. nr. 554/27.06.2006) – tranpune Directiva Consiliului nr. 2003/87/CE
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a certificatelor de emisie de gaze
cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (Text cu
relevanţă pentru SEE);
H.G. nr. 60/2008 din 16 ianuarie 2008 pentru aprobarea Planului naţional de alocare privind
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, M.Of. nr.
126/2008 din 18.02.2008 ( Anexe );
Decizia 2004/280/CE din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de
gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto;
















Decizia Comisiei nr. 2007/589/CE de stabilire a ghidurilor privind monitorizarea şi raportarea
emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului;
O.M. nr. 1474/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului
naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (publicat în M.O. nr. 680/2007);
O.M. nr. 1008/2006 pentru stabilirea competentelor şi procedurii de emitere şi revizuire a
autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, (publicat în M.O. nr. 845/2006);
O.M. nr. 1897/2007 pentru pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile
de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012, (publicat în M.O. nr. 842/2007);
O.M. nr. 85/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului Naţional de Alocare,
(publicat în M.O. nr. 101/9.02.2007);
Hotărâre nr. 58 din 22 ianuarie 2004 privind aprobarea Programului naţional de eliminare treptată
a substanţelor care epuizează stratul de ozon
Hotărâre nr. 243 din 17 aprilie 1995 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului
Naţional pentru Protecţia Stratului de Ozon
Legea nr. 84 din 3 decembrie 1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia
stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substanţele care
epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea
Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon,
adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990
Legea nr. 150 din 6 aprilie 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
Legea nr. 159 din 3 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind
regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug
stratul de ozon
Legea nr. 281 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la
Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999
Ordonanţa nr. 24 din 27 ianuarie 2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la
Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie
1992

3. Managementul deseurilor
H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului
naţional de gestionare a deşeurilor (M.Of. nr. 954 din 18 octombrie 2004), modificată şi completată prin
H.G. nr. 358/11.04.2007 (M.Of. nr. 271/24.04.2007);





OM nr. 1364 / 1499 / 2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor
(M.Of. nr. 232/04.04.2007, iar anexele 1-8 în nr. 232bis din aceeaşi dată);
OM nr. 1385/29.12.2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea,
modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel
naţional, regional şi judeţean (M.Of. nr. 66/29.01.2007);
OM nr. 951/06.06.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi
judeţene de gestionare a deşeurilor (M.Of. nr. 497 şi 497bis/25.07.2007);



H.G nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate - abrogă HG nr. 662/2001 (M.Of. nr. 199/
22.03.2007)



HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi
acumulatori
OM nr. 669/1304/30.06.2009 privind procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi
acumulatori




















H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (M.Of. nr. 394 din 10 mai 2005), completată prin
HG nr. 210/28.02.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul
comunitar în domeniul protecţiei mediului;
Ordin nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor (M.Of. nr.
86 din 26 ianuarie 2005) modificat de Ordin nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea
anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea
Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor (M.Of. nr. 1101 din 7 decembrie 2005);
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 (M.Of. nr. 194 din 8 martie 2005);
Ordin 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 Hotărârii
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (M.Of. nr. 675/07 iulie 2006) completat de
Ordinul 27/2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de
mediu (M.Of. nr. 194 din 21 martie 2007)
H.G nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor (M.Of. nr. 160 din 6 martie 2002) modificată şi
completată prin HG nr. 268/2005 (M.Of. nr. 332 din 20 aprilie 2005);
Ordin nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor (M.Of. nr.
86 din 26 ianuarie 2005, publicat în M.Of. nr. 86bis din 26 ianuarie 2005);
Ordin 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a
deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare (M.Of. nr. 1180 din 28 decembrie 2005), completat prin
Ordinul MMDD nr. 636/2008 (M.Of. nr. 425 din 6 iunie 2008)
HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje (M.Of. nr. 639 din 20
iulie 2005) ambalaje modificată şi completată prin HG nr. 1872/2006 (M.Of. nr. 15/10.01.2007);
Ordin nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de
ambalaje (M.Of. nr. 929 din 18 octombrie 2005);
Ordin nr. 1281 /1121/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru
diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective (M.Of. nr. 51 din 19 ianuarie 2006);
Ordinul nr. 1229 /731/1095/2005 pentru 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 (M.Of. nr. 27 din 12 ianuarie 2006), modificat prin
Ordinul 194/360/1395/2006 (M.Of. nr. 499 din 08 iunie 2006) si Ordinul nr. 968/2006 (M.Of. nr. 836
din 11 octombrie 2006) şi Ordinul nr. 1207/2007 (M.Of. nr. 740 din 01.11.2007);
Ordin nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor
economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi
reciclare a deşeurilor de ambalaje (M.Of. nr. 456/25 mai 2006) modificat prin Ordinul nr. 1140/2006
(M.Of. nr. 888/31 oct. 2006) şi Ordinul nr. 978/2009 (M.Of. nr. 978/10 iulie 2009)



HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor
policlorurati şi ale altor compuşi similari (M.Of. nr. 131 din 28 martie 2000), modificată prin HG nr.
291/2005 (M.Of. nr. 330 din 19 aprilie 2005) şi prin HG nr. 975/2007 (M.Of. nr. 598 din 30 august
2007), completată prin HG nr. 210/28.02.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;



HG nr. 856 /2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase (M.Of. nr. 659 din 5 septembrie 2002) modificat prin HG nr.
210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în
domeniul protecţiei mediului (M.Of. nr. 187 din 19 martie 2007)



HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri - abrogă HG nr. 895/2006
pentru aplicarea Regulamentului CEE 259/93, (M.Of. nr. 255/02.08.2007 modificată şi completată prin
HG 1453/2008 (M.Of. nr. 783 din 24 noiembrie 2008);




HG nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul
României (M.Of. nr. 672/30.09.2008);
Ordin nr. 1119/2005 privind delegarea catre Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a
atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor
periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a
tranzitului (M.Of. nr. 1024 din 18 noiembrie 2005)



Ordin comun nr. 344 /708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi
în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură (M.Of. nr. 959 din 19
octombrie 2004)



HG nr. 1313/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2406/2004 privind
gestionarea vehiculelor scoase din uz (M.Of. nr. 829 din 9 octombrie 2006);
Ordin nr. 1224 /722/2005 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 din 27 decembrie 2005)
modificat şi completat prin Ordin nr. 985/1726/2007 (M.Of. nr. 561/15.08.2007);









HOTĂRÂRE Nr. 1037 din 13 octombrie 2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice
Ordin 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 (M.Of. nr. 910 din 12 octombrie 2005);
Ordin 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. nr. 1 din 3 ianuarie 2006) modificat şi completat prin Ordinul nr. 706/2007 (M.Of.
nr. 307 din 9.05.2007);
Odinul 556 /435/191 din 5 iunie 2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi
electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006 (M.Of. nr. 608 din 13 iulie 2006);



Hotărâre nr. 992/2005 (M.Of. nr. 822 din 12 septembrie 2005) privind limitarea utilizării anumitor
substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (M.Of. nr. 822 din 12 septembrie
2005), modificată prin HG nr. 816 din 21 iunie 2006 (M.Of. nr. 588 din 7 iulie 2006). Anexa la HG a
fost modificată prin Ordinul MMDD nr. 1226/1771/2007 (M.Of. nr. 626 din 12 septembrie 2007), şi
Ordinul 1771/2007 (M.Of. nr. 626 din 12 septembrie 2007), completată prin Ordinul nr. 344/2009
(M.Of. nr. 291 din 5 mai 2009) şi prin Ordinul 732/2009 (M.Of. nr. 291 din 5 mai 2009)



Ordin nr. 751 /870/2004 privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan (M.Of. nr.
10 din 5 ianuarie 2005)



HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest modificat prin
HG nr. 734/2006 (M.Of. nr. 519 din 15 iun. 2006)



ORDIN Nr. 2042/2934/180 din 22 noiembrie 2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea
planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia
Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive,
publicată în Monitorul Oficial nr. 624 din 27 august 2008
Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor




4. Calitatea apei



Legea nr. 107/1996 LEGEA APELOR, M.Of. nr. 244/8.10.1996
Legea 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 107/1996, M.Of. nr. 584/30 iunie 2004




























Legea 228/2000 pentru aprobarea OG nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa şi
sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor
de apă tansfrontieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 - M.Of. nr.
629/05.12.2000
Legea nr. 466/2001 pentru aprobarea OUG nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor - M.Of. nr.
428/31.07.2001
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile - M.Of. nr. 552/29.07.2002
Legea nr. 311/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 458/2002 - M.Of. nr. 582/30.06.2004
HG nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă - M.Of. nr.
272/15.06.2002
HG nr. 662/7.07.2005 privind modificarea HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate
pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a
Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din
apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă - M.Of. nr. 616/15.07.2005
HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuarilor, emisiilor şi
pierderilor de substanţe prioritar periculoase - M.Of. nr. 428/20.05.2005
HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a
apelor uzate - M.Of. nr. 187.20.03.2002 NTPA-011 - Norme tehnice privind colectarea, epurarea
şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti (Anexa 1) NTPA-002/2002 - Normativ privind condiţiile de
evacuare a apelor uzate din reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare
NTPA-001/2002 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi
orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali
HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme
privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - M.Of. nr. 398/11.05.2005
HG nr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte M.Of. nr. 196/22.03.2002
HG nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care
necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole - M.Of. nr. 196/22.03.2002
HG nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apă din zonele naturale amenajate
pentru îmbăiere - M.Of. nr. 350/27.05.2002
Ordinul nr. 223/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului
de alarmare în caz de poluări accidentale ale apelor din România (SAPA-ROM) şi a centrului
internaţional principal de alarmare în caz de poluări accidentale pe Dunăre din România (CIPAROM)
Ordin comun MMGA/MAPDR nr. 242/197/2005 pentru aprobarea organizării monitoringului pentru
reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole - M.Of. nr. 471/3.06.2005
OM nr. 245/26.03.2005 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanţelor
periculoase din lista I şi II a substanţelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic M.Of. nr.
565/01.07.2005
Ordinul nr. 1097/1997 al MAPPM de aprobare a Normelor tehnice privind metodologia de
conducere şi control a procesului de epurare biologică cu nămol activ în staţii de epurare a apelor
uzate orăşeneşti, industriale şi din zootehnie (NTPA-003/1997), a Normelor tehnice privind Ghidul
de stabilire a programelor de recoltare şi analizare a probelor de apă uzată (NTPA-004/1997), şi a
Normelor tehnice privind metodologia de prelevare a probelor de ape uzate din efluenţii finali
(NTPA-005/1997) - M.Of. nr. 47/ 03.02.1998
Ordinul nr. 103/705/1.292/2002 MIR/MAPM/MLPTL privind aprobarea Normelor pentru
proiectarea, execuţia şi exploatarea iazurilor de decantare din industria minieră - M.Of. nr. 742/
11.10.2002
Ordinul nr. 1.146/2002 al MAPM pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă
pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă - M.Of. nr. 197/27.03.2003
Ordinul nr. 1012 din 19 octombrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de acces
la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor
Ordinul nr. 1044 din 27 octombrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind consultarea
utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor
Legea nr. 280/2003 pentru aprobarea OUG nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonelor
costiere - M.Of. nr. 454/26.06.2003





HG nr. 476/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Codului internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M. amendat, a
Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al
siguranţei în conformitate cu cerinţele codului I.S.M. amendat şi a Normelor metodologice pentru
manadatarea auditorilor - M.Of. nr. 312/ 09.05.2003
OG nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei
internaţionale privind raspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi,
1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992 - M.Of. nr. 35/29.01.2000

5. Controlul poluarii industriale



Lege pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev
la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi
accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
HOTARÂRE nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind
înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului
91/689/CEE si 96/61/CE

IPPC












1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al
poluării
Publicată
în
Monitorul
Oficial
nr.
1078/30
noiembrie
2005
2.Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind
prevenirea şi controlul integrat al poluării - Publicată în Monitorul Oficial nr. 327/11 aprilie 2006
*** OUG nr. 40/2010 pentru modificarea OUG 152/2005 - M.Of. 283/30.04.2010
*** Legea 205/2010 pentru aprobarea OUG nr. 40/2010 - M.Of. 765/16.11.2010
Ordinul MAPM nr. 37/02.04.2003 pentru aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai
bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei şi hârtiei - publicat în Monitorul Oficial nr.
247/10.04.2003
Ordinul MAPAM nr. 566/01.09.2003 pentru aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai
bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria producătoare de ciment şi var - publicat în Monitorul
Oficial nr. 689/01.10.2003
Ordinul MAPAM nr. 818/17.10.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei
integrate de mediu - publicat în Monitorul Oficial nr. 800/13.11.2003
Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea
procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu - publicat în Monitorul Oficial nr. 43/19.01.2004
Ordinul MAPAM nr. 169/02.03.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a
Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea
Europeană - publicat în Monitorul Oficial nr. 206/09.03.2004
Ordinul MMGA nr. 1158/2005 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizaţiei integrate de mediu - Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1091 din data de 5 decembrie
2005
Ordinul MAPAM nr. 1301/27.12.2005 pentru infiinţarea Comisiei pentru analiza contestaţiilor în
cadrul procedurii de autorizare integrată
Ordinul MMGA nr. 249/2005 pentru înfiinţarea Centrului naţional de coordonare, informare,
reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile şi de comunicare cu Biroul
European pentru Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării şi cu Forumul European de Informare Publicat în Monitorul Oficial nr. 296/8 aprilie 2005

Instalaţii mari de ardere (IMA)


HG nr. 440 din 28 aprilie 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale
anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere











Ordinul comun MAPAM, MEC, MAI, nr. 712/ 24.09.2003 pentru aprobarea Ghidului privind
elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi
de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere - publicat în Monitorul Oficial nr.
145/18.02.2004
Ordinul MAPAM nr. 1052/15.12.2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului tehnic
pentru controlul activităţilor instalaţiilor mari de ardere - publicat în Monitorul Oficial nr. 32/15.01.2004
Ordinul MMGA nr.347/17.08.2004 privind modelul de notificare a autorităţilor publice de protecţie
a mediului privind limitarea funcţionării instalaţiilor mari de ardere, în vederea derogării de la
respectarea valorilor limită de emisie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.541/2003 - publicat
în Monitorul Oficial nr. 786/26.08.2004
HG 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi
proveniţi din IMA
Ordinul 1052/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului Tehnic pentru IMA
Ordinul 712/2004 Ghid elaborare Programe de reducere progresiva a emisiilor
Ordinul 833/2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf,
oxizi de azot şi pulberi provenite din IMA

Compuşi Organici Volatili (COV) din Solvenţii organici
Solventi






HG 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuţi organici volatili
datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii
HG 1902/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind
stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării
solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii
HG 1339/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind
stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării
solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii
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 vehiculelor

6. Substantele chimice


Legea nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase




HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase
Hotărârea Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea,
etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase Hotărârea Guvernului nr. 597/2007 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
preparatelor periculoase aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003



Ordin nr. 1238/1461/718/2007 pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii
Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi
preparate periculoase
HG nr. 498 din 23 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003
privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice
periculoase
HG nr. 646 din 7 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003
privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice
periculoase













HG nr. 932 din 10 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003
privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice
periculoase
HG nr. 347 din 27 martie 2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor
substanţe şi preparate chimice periculoase
HG 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest
HG 734 din 7 iunie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 124/ 2003 privind prevenirea,
reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest
Legea nr. 91 din 18 martie 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 1998
Ordin nr. 1239/1338/1460/753 din 6 august 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 (CE) nr. 304/2003 privind exportul şi importul
produşilor chimici periculoşi
HG 305 din 28 martie 2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi







Ordin 911 din 1 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrului sănătăţii şi familiei şi
ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.396/707/1.944/2002 privind interzicerea
utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite
substanţe active

Hotărâre nr. 561 din 28/05/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului
Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 850/2004 privind poluanţii organici persistenţi şi
pentru modificarea Directivei 79/117/CEE
Legea 261 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi,
adoptată la Stockholm la 22 mai 2001
Ordin 1001/552/2005 privind procedurile de raportare, de către agenţii economici, a datelor şi
informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice
HG 803/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr.
793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea şi controlul riscurilor substanţelor existente şi a
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare
a riscurilor pentru om şi mediu a substanţelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului
(CEE) nr. 793/93



Hotărârea Guvernului nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării
Regulamentului nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind detergenţii



Ordinul nr. 349 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



Hotărâre nr. 734 din 7 iunie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2003 privind
prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest
Ordin nr. 108 din 16 februarie 2005 privind metodele de prelevare a probelor şi de determinare a
cantităţilor de azbest în mediu





Hotărâre nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului
cu azbest

7. Zgomotul










ORDIN nr. 831 / 1461 din 16 iulie 2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al
ministrului sanatăţii publice privind infiinţarea comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor
utilizate la elaborarea planurilor de actiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea
componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora
OM nr. 152/558/1119/532-2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită şi a
modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn
şi Lnoapte în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul
feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi
pentru zgomotul produs în zonele de aglomerări unde se desfaşoară activităţi industriale prevazute în
anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006
HOTĂRÂRE nr. 321 din 14 aprilie 2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant*) Republicare
OM 678 / 1344 / 915 / 1397 din 2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de
calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul
rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor
OM 720/2007 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.
1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu elaborarea hărţilor de zgomot pentru căile
ferate, drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărţilor strategice de zgomot şi a
planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi limitele de
competenţă ale acestora
OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor
strategice de zgomot

