Plan Regional de Gestionare a Deseurilor – Regiunea 6 Nord-Vest

Considerente legale (Directive ale UE, Reglement ri na ionale, Reglement ri ale Ministerului
Administra iei Publice i a altor ministere, scurtã prezentare i responsabilitã i)
Aceastã sec iune prezintã reglement rile europene i române ti de bazã în domeniul gestionãrii de eurilor, precum i prevederile
principale i acolo unde este cazul, punctele critice (în font italic). Prezintã, de asemenea, i legisla ie legatã de domeniul de
gestionare a de eurilor.
Ca punct critic general privind actele juridice trebuie subliniate urmãtoarele:
•
Pentru anumite directive UE (de exemplu Directiva nr. 96/59/EC referitoare la eliminarea bifenilului policlorinat i a trifenilului
policlorinat (PCB i PCT), Directiva nr. 2000/53/EC privind vehiculele scoase din uz, Directiva nr. 2002/96/EC privind
de eurile din echipamente electrice i electronice (DEEE)), transpunerea integral a fost realizatã pas cu pas în mai multe
acte juridice i au fost f cute amendamente în noi acte juridice care le completeaz i modific pe primele, sau chiar într-o
succesiune de acte juridice ca Ordine de Ministru.
•
Pentru a oferi autoritã ilor competenete i publicului reglement ri mult mai clare i mai complete, legisla ia ce transpune
directivele UE numite mai sus, în noi Decizii Guvernamentale i Ordine de Ministru trebuie întocmite i numerotate din nou.
•
Celelalte acte juridice- ordonan e de urgentã, legi, etc- completate i modificate periodic trebuie reîntocmite i combinate întrun singur act pentru ca procesul de control i monitorizare s fie cât mai clar pentru autorit ile competente, agen ii economici
i public.
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Sumarul prevederilor

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

Toate reglementeaz cadrul activitã ilor de
gestionare a de eurilor care trebuie sã asigure
un nivel înalt de protec ie pentru sãnãtatea
umanã i pentru mediu.

Ordonan a de Urgen ã nr.
78/2000 privind regimul
de eurilor (Monitorul Oficial Nr.
283 dîn 22. 06.2000),
Legea nr. 426/2001 pentru
aprobarea Ordonan ei de
Urgen ã nr.78/2000 privind
regimul de eurilor, completatã i
modificatã (Monitorul Oficial
Partea I Nr.411 dîn 25. 07.
2001) i Ordonan a de Guvern
nr. 61/2006 pentru modificarea
i completarea Ordonan ei de
Urgen ã nr. 78/2000 privind
regimul de eurilor (Monitorul
Oficial Nr. 790 dîn 19. 08. 2006)

Hotararea Guvernului nr.
1470/2004 privind aprobarea
Planului i Strategiei Na ionale
de Gestionare a De eurilor.
(Monitorul Oficial nr. 954 /
18.10.2004)

Responsabilitã ile pentru elaborarea i
aprobarea Planurilor la toate nivelele- na ional,
regional, jude ean i pentru Bucure ti – au fost
solu ionate prin noua Ordonan ã de Guvern
nr. 61/2006.
Au fost stabilite sanc iuni clare pentru
autoritã ile care nu elaboreazã i revizuiesc
planurile lor de gestionare a de eurilor

Se referã la aprobarea Strategiei i Planului
Na ional de Gestionare a De eurilor con inând
o prognoz , obiective i inte, un plan de
ac iune i alternative pentru atingerea
obiectivelor i intelor propuse, în ceea ce
prive te de eurile municipale, inclusiv de eurile
de ambalaje i de eurile biodegradabile.
Planul Na ional con ine, de asemenea, i o
parte distinctã pentru de eurile din produc ie
inclusiv de eurile periculoase
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Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante
-Ministerul Sãnãtã ii
evalueazã impactul pe care
îl pot avea de eurile asupra
sãnãtã ii publice
-Ministerul Administra ei
Publice i Internelor
supraveghezã i asigurã
transpunerea strategiilor i
programelor de gestionare a
de eurilor de cãtre
autoritã ile locale.
-Alte ministere contribuie cu
strategii sectoriale i planuri
de gestionare pentru a fi
integrate în planul na ional.
- Consiliile judetene in
colaborare cu agentiile
regionale pentru protectia
mediului sunt responsabile
pentru elaborarea planurilor
regionale de gestionarea
deseurilor
-Ministerul Administra iei
Publice participã la
întocmirea planurilor de
gestionare a de eurilor
pentru serviciile de
administra ie publicã i
monitorizeazã îndeplinirea
obiectivelor propuse în
Planul Na ional
- Administra ia regionalã /
jude eanã / localã asigurã
implementarea anumitor
puncte din planul de
implementare
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Sumarul prevederilor

Directiva nr.
99/31/EC
privind
depozitarea
de eurilor

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

Stabileste cadrul legal pentru depozitarea
de eurilor, ca i pentru construc ia,
exploatarea, monitorizarea, închiderea i
opera iunile de între inere ulterioar a
amplasamentelor depozitelor existente de
de euri

Ordinul Ministerului Mediului i
Gospodãririi Apelor nr. 95/2005
ce define te criteriile ce trebuie
îndeplinite de de euri pentru a
putea fi incluse pe lista specificã
de de euri a unui depozit i pe
lista na ionalã de de euri
acceptate în fiecare clasã de
depozit de de euri (Monitorul
Oficial nr. 194 din 8.03. 2005)

Aprobã normele tehnice privind procedurile
preliminare de acceptare a de eurilor, criteriile
de acceptare a de eurilor i lista na ionalã de
de euri acceptate pentru fiecare clasã de
depozit

Ordinul Ministerului Mediului i
Gospodãririi Apelor nr. 757/2004
privind aprobarea normelor
tehnice privind depozitarea
de eurilor (Monitorul Oficial nr.
86 din 26.01. 2005), completatã
i modificatã prin Ordinul nr.
1230/2005 (Monitorul Oficial nr.
1101 din 7.12. 2005)

Aprobã normele tehnice privind depozitarea
de eurilor, construc ia, exploatarea,
monitorizarea i închiderea depozitelor de
de euri
OM nr.1230/2005 reglementeaz pretratarea/tratarea levigatului de la depozitele de
de euri în concordan ã cu actele juridice în
vigoare privind calitatea apei
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Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante
Autoritã ile locale trebuie sã
ini ieze ac iunile
corespunz toare pentru
construirea unui depozit nou
de de euri dup ce a fost
folosit 75% din capacitatea
proiectatã a unui depozit
existent de de euri.
Responsabilitatea apar ine
Ministerului Mediului i
Gospod ririi Apelor, Agentiei
Na ionale pentru Protec ia
Mediului i fiec rei Agen ii
Regionale pentru Protec ia
Mediului

Pentru implementarea
acestor reglement ri,
responsabilitã ile apar in
administra iilor publice
centrale/regionale/locale i
autoritã ilor competenete
pentru protec ia mediului,
precum i proiectan ilor,
constructorilor, operatorilor i
proprietarilor
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Sumarul prevederilor

Directiva nr.
99/31/EC
privind
depozitarea
de eurilor

Reglementeaz condi iile pentru închiderea
depozitelor de de euri, a incineratoarelor
spitalice ti i eliberarea permiselor pentru
închiderea acestor instala ii

Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante
Agen iile Locale pentru
Protec i Mediului sunt
responsabile cu eliberarea
permiselor pentru închidere

Aprobã o listã a localitã ilor izolate care pot
depune de eurile la anumite depozite de
de euri care nu sunt în totalitate conforme cu
HG 349/2005 privind depozitarea de eurilor

Autoritã ile locale sunt
responsabile cu propuneri
noi, luând în considerare
criteriul localitã ilor izolate

Ordinul Ministerului Mediului i
Gospodãririi Apelor nr.
1274/2005 privind eliberarea
permiselor de mediu pentru
închiderea instala iilor pentru
eliminarea, depozitarea i
incinerarea de eurilor (Monitorul
Oficial nr. 1180 din 28.12.2005).
Ordinul Ministerului Mediului i
Gospodãririi Apelor nr. 775/2006
pentru aprobarea listei
localitã ilor izolate care pot
depozita de eurile municipale în
acele depozite cu condi ia sã
îndeplineasc unele din
prevederile HG nr. 349/ 2005
privind depozitarea de eurilor
(Monitorul Oficial nr. 675 din
7.08. 2006)
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Sumarul prevederilor

Directiva nr.
2000/76/EC
privind
încinerarea
de eului

Hotararea Guvernului nr. 128/
2002 privind incinerarea
de eurilor (Monitorul Oficial,
Partea I nr.160 din 6.03.2002)

Reglementeazã activit ile de incinerare i coincinerare, mãsurile de control i monitorizare a
incineratoarelor i co-incineratoarelor

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

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

Agen iile pentru protec ia
mediului sunt responsabile
cu eliberarea acordurilor i
autoriza iilor pentru
incineratoare i coincineratoare

Reglementeaz gestionarea ambalajelor i
de eurilor din ambalaje, stabilînd obiective i
inte na ionale privind valorificarea/reciclarea
de eurilor din ambalaje

Ministerul Economiei i
Comer ului trebuie sã
proiecteze programe de
cercetare menite sã studieze
manufacturarea i
compozi ia ambalajelor
-Ministerul Mediului i
Gospod ririi Apelor –
campanii de educare privind
colectarea selectivã

Directiva nr.
94/62/EC privind
ambalajele i
de eurile din
ambalaje cu
modificarile
ulterioare

Ordinul Ministerului Mediului i
Gospodãririi Apelor nr. 756/2004
pentru aprobarea normelor
tehnice privind incinerarea
de eurilor (Monitorul Oficial nr.
86 din 26.01.2005)
Hotararea Guvernului nr. 621/
2005 privind gestionarea
ambalajelor i de eurilor din
ambalaje (Monitorul Oficial nr.
639 din 20.07.2005)
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Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante
Agen iile pentru protec ia
mediului sunt responsabile
cu eliberarea permiselor
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Sumarul prevederilor

Directiva nr.
94/62/EC privind
ambalajele i
de eurile din
ambalaje cu
modificarile
ulterioare

Ordonan a de Urgen ã nr.
196/2005 aprobatã i modificatã
de Legea nr. 105/25.04.2006
privind Fondul de Mediu
(Monitorul Oficial nr. 393 din
8.05. 2006)

Aprobã nivelul taxelor plãtite de cãtre
produc torii i importatorii de bunuri ambalate
dacã ace tia nu îndeplinesc intele stabilite de
HG nr. 621/ 2005 privind gestionarea
ambalajelor i de eurilor din ambalaje

Ordinul Ministerului Mediului i
Gospodãririi Apelor nr. 927/2005
privind procedurile de raportare
a informa iilor privind ambalajele
i de eurile din ambalaje
(Monitorul Oficial nr. 929 din
18.10.2005)

Aprobã procedura de raportare a informa iilor
privind ambalajele i de euri din ambalaje

Ordinul MMGA nr. 1229/ 731/
1095/2005 privind aprobarea
procedurii i criteriilor de
autorizare a entitã ilor
economice pentru a prelua
responsabilitatea în ceea ce
prive te îndeplinirea obiectivelor
anuale de valorificare i reciclare
a ambalajelor i de eurilor din
ambalaje (Monitorul Oficial
Partea I, nr. 27 din 12.01. 2006)

Reglementeaz procedurile i criteriile de
acordare a permiselor pentru persoanele
juridice pentru a prelua responsabilit ile
privind atingerea intelor de reciclare i
valorificare a bunurilor ambalate
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Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante
Adminstra ia Fondului de
Mediu colecteazã taxele
pentru a finan a prin proiecte
sistemul de
colectare/reciclare PET i
alte proiecte de protec ie a
mediului
Agen ii economiciproduc tori i importatoricare introduc bunuri
ambalate pe pia ã trebuie sã
raporteze cantitã ile pentru
baza de date na ionalã
privind ambalajele i
de eurile din ambalaje
ANPM trebuie sã ia toate
m surile pentru a îndeplini
prevederile acestui ordin.
MMGA, prin ANPM este
responsabil cu eliberarea
licen elor de func ionare a
entitã ilor economice ce
preiau responsabilit ile de
la importatori i producatori
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Sumarul prevederilor

Directiva nr.
94/62/EC privind
ambalajele i
de eurile din
ambalaje cu
modificarile
ulterioare

Completeazã i modificã procedura i criteriile
pentru autorizarea entitatilor juridice care
preiau responsabilitatea în ceea ce prive te
atingerea intelelor privind reciclarea i
valorificarea

Decizia nr.
2000/532/EC,
moficat prin
Decizia nr.
2001/119
stabilind o listã a
de eurilor

Ordinul MMGA nr. 194/
360/1325/2006 ce completeazã
i modificã Ordinul 1229/ 731/
1095/2005 privind aprobarea
procedurii i criteriilor de
autorizare a persoanelor juridice
pentru a prelua
responsabilitatea în ceea ce
prive te atingerea intelor anuale
de valorificare i reciclare a
de eurilor din ambalaje
(Monitorul Oficial nr. 499 din
8.06.2006)
Hotararea Guvernului 856/2002
privind pãstrarea de înregistrãri
legate de gestionarea de eurilor
i o listã de de euri, inclusiv cele
periculoase (Monitorul Oficial nr.
659, din 5.09.2002)

Reglementeaz pãstrarea de informa ii privind
gestionarea de eurilor, inclusiv colectarea,
transportul, depozitarea temporarã, refolosirea
i eliminarea de cãtre agen ii economici

1-7

Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Sumarul prevederilor

Directiva nr.
86/278/EEC
privind protec ia
mediului, i în
particular, a
solului, atunci
când namolul
provenit de la
sta iile de
epurare este
folosit în
agriculturã

Ordinul MMGA i al Ministerului
Agriculturii, Pãdurilor i
Dezvolt rii Rurale nr. 344/708/
2004 privind aprobarea normelor
tehnice pentru protec ia
mediului, i în particular, a
solului, când nãmolul provenit
de la sta iile de epurare este
folosit în agriculturã (Monitorul
Oficial nr. 959 din 19.10.2004)

Aprobã normele tehnice pentru protec ia
mediului i în special a solului, atunci când
nãmolul provenit de la sta iile de epurare este
folosit în agriculturã

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

Hotararea Guvernului Nr.
662/2001 privind gestionarea
uleiurilor uzate (Monitorul Oficial,
Partea I nr. 446 din 8.08.
2001),completat i modificat
prin Hotararea Guvernului
441/2002 (Monitorul Oficial nr.
325 din 16.05. 2002) i
Hotararea Guvernului
1159/2003 ce modific
Hotararea Guvernului 662/2001
privind gestionarea uleiurilor
uzate (Monitorul Oficial nr. 715
din 14.10. 2003)

Reglementeaz depozitarea uleiurilor uzate,
pentru a evita efectele negative pe care
acestea le pot avea asupra sãnãtãtii umane i
asupra mediului.
Se referã la condi iile pentru colectarea
anumitor tipuri de uleiuri uzate
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Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante
-Autoritã ile teritoriale din
agricultur trebuie sã
coopereze cu autoritatea de
mediu pentru eliberarea
permiselor pentru folosirea
nãmolului provenit de la
sta iile de epurare în
agriculturã.
-Ministerul Internelor i
Administra iei Publice
elaboreazã împreunã cu
autoritã ile locale planuri
pentru imbunãta irea
activitã ilor sta iilor de
epurare pentru a aplicare
cele mai bune practici în
ceea ce prive te eliminarea
n molului
Ministerul Mediului i
Gospod ririi Apelor,
Ministerul Economiei i
Comer ului, Ministerul
Transporturilor i autorit ile
locale de mediu sunt
autorit ile competente.
Autorit ile locale de mediu
trebuie sã publice lista
companiilor certificate sã
întreprindã activita i de
gestionare a uleiurilor uzate
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Sumarul prevederilor

Directiva nr.
91/157/EEC
privind bateriile
i acumulatorii ce
con in anumite
substan e
periculoase
(inlocuita prin
Directiva
2006/66/EC) i
Directiva
nr. 93/86/EC
privînd
etichetarea
bateriilor
Directiva nr.
96/59/EC privind
depozitarea
bifenilului
policlorinat i a
trifenilului
policlorinat (PCB
i
PCT)

Hotararea Guvernului nr.
1057/2001 privind regimul
bateriilor i acumulatorilor ce
con in substan e periculoase
(Monitorul Oficial nr. 700 din
5.11. 2001)

Stabileste condi iile pentru etichetarea bateriilor
i acumulatorilor ce con in anumite substan e
periculoase, ca i pentru eliminarea bateriilor i
acumulatorilor uza i.

Hotararea Guvernului 173/2000
privind gestionarea special i
controlul bifenililor policlorina i i
a altor compu i similari
(Monitorul Oficial nr. 131 din
28.03.2000)

Reglementeaz condi iile speciale pentru
gestionarea i controlul bifenililor policlorina i i
a altor compu i similari, transpunând
principalele prevederi ale Directivei CE

Hotararea Guvernului 291/
2005 pentru modificarea HG nr.
173/ 2000 (Monitorul Oficial nr.
330 din 19.04. 2005)

Completeazã i modificã HG nr. 173/2000
pentru a fi în concordan ã cu Directiva UE
privind termenele limitã i depozitarea
echipamentelor contaminate i a uleiurilor
uzate
Aprobã înfiin area Secretariatului Tehnic pentru
Gestionarea i Controlul PCB i PCT în cadrul
Direc iei pentru Gestionarea De eurilor i
Substan elor Chimice Periculoase din cadrul
Agentiei Nationale pentru Protec ia Mediului

Directiva nr.
96/59/EC privind
depozitarea
bifenilului
policlorinat i a
trifenilului
policlorinat (PCB
i PCT)

Ordinul MMGA nr. 1018/2005 ce
stabileste Secretariatul Tehnic
pentru gestionarea i controlul
PBC i PCT în cadrul Direc iei
pentru Gestionarea De eurilor i
Substan elor Chimice
Periculoase (Monitorul Oficial nr.
966 din 1.11 2005)
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Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante
Ministerul Economiei i
Comer ului trebuie sã
depunã la Ministerul
Educa iei i Cercet rii
diferite programe de
cercetare menite sã reducã
con inutul de metal-greu i
cantitatea de substan e
periculoase din baterii i
acumulatori

Autorit ile responsabile cu
activitã ile de prevenire i
stingere a incendiilor trebuie
sã reactualizeze în mod
regulat inventariile lor privind
PCB i PCT, incluzand date
despre cantitatea, tipul i
loca ia compu ilor
Agen ii economici trebuie sã
respecte termenele limitã
stabilite pentru eliminare
Secretariatul Tehnic pentru
Gestionarea i Controlul
PCB i PCT are 3
reprezentanti de la ANPM i
câte 1 reprezentant de la
fiecare din urm toarele
institu ii: MMGA, ARPM,
Garda Na ionalã de Mediu i
ICIM- Bucure ti
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Reglementarea
nr. 259/93 privind
supervizarea i
controlul
transporturilor de
de euri între
ãrile membre
UE, în i în afara
Comunitã ii
Europene

Sumarul prevederilor

Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante

Ordinul MMGA nr. 257/2006
pentru completarea anexei
Ordinului de Ministru nr.
1018/2005 ce stabileste
înfiin area Secretariatului Tehnic
pentru compu ii numi i în cadrul
Direc iei pentru Gestionarea
De eurilor i Substan elor
Chimice Periculoase (Monitorul
Oficial nr. 249 din 20.03. 2006)
HG nr. 1357/2002 ce stabile te
autoritãtile publice responsabile
cu supravegherea i controlul
transporturilor de de euri între
ãri, în arã i în afara ãrii
(Monitorul Oficial nr. 893 din
10.12.20025)

Stabile te condi iile pentru inventarul
echipamentelor ce con in compu ii numi i sub
50 ppm i prin adãugarea unor defini ii i
prevederi asigurã transpunerea total a
Directivei nr. 96/59/EC

Reglementeaz supervizarea i controlul
transporturilor de de euri între ãri, în arã i în
afara ãrii

Ministerul Economiei i
Comer ului trebuie sã
autorizeze activit ile de
import de de euri i
activitã ile de
valorificare/reciclare

HG nr. 228/2004 privind
supravegherea i controlul
transporturilor de de euri
nepericuloase destinate
importului, procesãrii în interiorul
rii i tranzitului (Monitorul
Oficial Nr. 189 din 04.03.2004)
completatã cu HG nr. 514/2005
(Monitorul Oficial nr. 505 din
14.06.2005)

Reglementeaz supravegherea i controlul
transporturilor de de euri nepericuloase
destinate importului, procesãrii în interiorul rii
i tranzitului

Autoritã ile vamale trebuie sã
autorizeze intrãrile în arã a
transporturilor de de euri
nepericuloase
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Sumarul prevederilor

Reglementarea
nr. 259/93 privind
supervizarea i
controlul
transporturilor de
de euri între
ãrile membre
UE, în i în afara
Comunitã ii
Europene

Legea nr. 6/1991 privind
aderarea României la Conven ia
de la Basel privind mi c rile
transfrontaliere ale de eurilor
periculoase i privind eliminarea
lor (Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 18 din 26.01.1991)

Reglementeaz mi c rile transfrontaliere ale
de eurilor periculoase i eliminarea acestora

Legea nr. 265/2002 privind
acceptarea amendamentelor
Conven iei de la Basel privind
controlul mi c rilor
transfrontaliere ale de eurilor
periculoase i privind eliminarea
acestora (Monitorul Oficial nr.
352 din 27.05.2002)
Ordinul MMGA nr. 2/2004
ce aprob Procedura pentru
Reglementarea i Controlul
Transporturilor de de euri pe
teritoriul României (Monitorul
Oficial nr. 324 din 15.04. 2004)

Adoptã amendamentele Conven iei de la Basel
privind controlul mi c rilor transfrontaliere a
de eurilor periculoase

HG nr. 895/2006 pentru întãrirea
Reglement rii nr. 259/93/CEE
privind supravegherea i
controlul transportului în, prin i
în afara UE, adoptatã la
1.02.1993, începând cu data la
care România va adera la
Comunitatea Europeanã
(Monitorul Oficial nr. 638, din
25.07.2006)

Stabile te Procedura pentru reglementarea i
controlul transporturilor de eurilor de orice tip
pe teritoriul României

Stabile te cadrul legal pentru importul, exportul
i tranzitul de eurilor în, prin i între rile UE.
Aceast HG va intra în vigoare în momentul în
care Romania va deveni stat membru al UE. La
aceea i datã, celelalte HG cum ar fi 1357/2002
i 228/204 vor fi abrogate
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Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante
Autoritatea competentã i
punctul central îl reprezintã
MMGA prin entitã ile
subordonate acestuia:
Direc ia pentru Gestionarea
De eurilor i Agen ia
Na ionalã pentru Protec ia
Mediului

Ministerele Mediului,
Transporturilor, Sãnãtã ii,
Administra iei i Internelelor,
Comisia Na ionalã de
Reciclare i Garda Na ionalã
de Mediu trebuie sã
identifice neconcordan ele i
sã aplice sanc iuni
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Sumarul prevederilor

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

Reglementeaz gestionarea vehiculelor scoase
din uz, stabilind intele pentru valorificare i
reciclare, i cerin ele minime ce trebuie
îndeplinite în ceea ce prive te instala iile de
colectare i de dezmembrare a VSU.
Aprobã lista materialelor i componentelor ce
fac excep ie de la aplicarea articolului 4,
paragraful (1) al HG nr. 2406/2004 privind
gestionarea vehiculelor scoase din uz

HG nr. 2406/2004 privind
gestionarea vehiculelor scoase
din uz (Monitorul Oficial nr.32
din 11.01.2005.)
Ordinul MMGA i al Ministerului
Economiei i Comer ului nr.
88/110/2005 privind materialele
i componentele de VSU ce fac
excep ie de la aplicarea
articolului 4 al HG nr. 2406/2004
privind gestionarea vehiculelor
scoase din uz (Monitorul Oficial
nr. 260 din 29.03. 2005)

.

Ordinul comun al MMGA, MAPA
i MTCT nr. 87/527/411/2005
privind modelul certificatului de
distrugere i condi iile pentru
eliberarea acestuia pentru
vehiculele scoase din uz
(Monitorul Oficial nr. 295 din
8.04.2005)

Aprobã modelul de certificat de distrugere
pentru vehiculele scoase din uz precum i
condi iile de eliberare a acestui certificat

Ordinul MMGA nr. 1224/2005
privind aprobarea procedurii i
condi iilor de autorizare a
entitã ilor legale de asumare a
responsabilitã ilor pentru
stabilirea intelor anuale de
refolosire, reciclare i valorificare
energeticã a VSU (Monitorul
Oficial nr. 1178 din 27.12.2005)

Aprobã procedura i condi iile pentru eliberarea
permisului cãtre entitã ile juridice pentru ca
acestea sã- i asume responsabilitã ile pentru
îndeplinirea intelor anuale privind valorificarea
i reciclarea de la producãtorii i importatorii de
vehicule
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Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante
MMGA are responsabilitatea
de a raporta datele la fiecare
3 ani Comisiei Europene
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Directiva nr.
2002/96/EC
privind
de eurile din
echipamente
electrice i
electronice
(DEEE)

Ordinul MMGA nr. 816/2006
pentru înfiin area comisiei pentru
evaluarea i eliberarea
permiselor pentru entitã ile
juridice, privind asumarea
responsabilitã ilor legate de
intele anuale de refolosire,
reciclare i valorificare
energeticã a VSU (Monitorul
Oficial nr. 724 din 24.08.2006)
Hotararea Guvernului 448/2005
privind de eurile din
echipamente electrice i
electronice (Monitorul Oficial nr.
491 din 10.06.2005)

Ordinul MMGA nr. 901/SB/ 2005
privind aprobarea mãsurilor
specifice pentru colectarea
DEEE care prezintã riscuri de
contaminare pentru personalul
de la punctele de colectare
(Monitorul Oficial nr. 910 din
12.10.2005)

Sumarul prevederilor

Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante

Stabile te competen ele Comisiei, în ceea ce
prive te emiterea permiselor pentru entitã ile
juridice care i asum responsabilitatea
pentru îndeplinirea intelor anuale de
valorificare/reciclare
O parte din persoanele nominalizate în comisie
au fost înlocuite 'i OM trebuie modificat în
concordan)ã cu noile schimbãri 'i nominalizãri
din Minister
Transpune cerin ele Directivelor Europene,
obiectivele i intele ce trebuie atinse gradual.
Responsabilitatea finan ãrii colectãrii/
transportului i eliminãrii DEEE din gospodãrii
i de la ceilal i utilizatori revine producãtorilor
care introduc EEE pe piatã dup 31.12.2006

Aprobã mãsurile specifice pentru colectarea
DEEE deteriorate i contaminate în condi ii de
siguran ã pentru sãnãtatea personalului ce
deserve te punctele de colectare
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Ministerul Economiei i
Comer ului, MMGA i
autoritãt ile publice locale
sunt obligate sã promoveze
informa ii i campanii de
educare a consumatorilor i
sã ii încurajeze sã faciliteze
procesul de refolosire,
tratare i valorificare a DEEE
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Sumarul prevederilor

Directiva nr.
2002/96/EC
privind
de eurile din
echipamente
electrice i
electronice
(DEEE)

Reglementeaz procedura i criteriile de
evaluare i autorizare a entitã ilor colective ce
preiau responsabilitatea de atingere a intelor
anuale de la produc torii i importatorii de
echipamente electrice i electronice.

Ordinul comun al MMGA i MEC
nr. 1225/721/2005 privind
aprobarea procedurii i criteriilor
de evaluare i autorizare a
entitã ilor colective ce preiau
responsabilitã ile de atingere a
intelor anuale de
refolosire/valorificare/reciclare a
DEEE (Monitorul Oficial nr. 161
din 21.12.2005) i rectificarea
acestuia în 2006 (Monitorul
Oficial nr. 44 din 18.01.2005)
Ordinul comun al MMGA i MEC
nr. 1223/715/2005 privind
procedura de înregistrare a
producãtorilor, inventarul i
datele raportate privind EEE i
DEEE (Monitorul Oficial nr.1 din
3.01.2006)
Hotararea Guvernulu inr.
992/2005 privind limitarea
folosirii anumitor substan e
periculoase în EEE (Monitorul
Oficial nr 822 din 12.09.2005)

Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante
Responsabilã cu intrarea în
vigoare a OM este Agen ia
Na ionalã pentru Protec ia
Mediului.

Este aprobatã o procedurã clarã de înregistrare
a producãtorilor i a formelor specifice de
raportare a datelor privind EEE produse i
introduse pe pia ã, precum i date referitoare la
DEEE

Agen ia Na ionalã pentru
Protec ia Mediului este
responsabilã cu agregarea
datelor primite într-o baz de
date na ionalã privind EEE i
DEEE.

Reglementeaz regimul de introducere pe pia ã
a EEE ce con in substan e periculoase; dupã
1.01.2007 va fi interzisã introducerea pe pia ã a
EEE ce con in Pb, Hg, Cd, Cr6, BPB i DEPB

Agen ia Na ionalã pentru
Substan e Chimice i
Periculoase este
responsabilã cu impunerea
de penalitã i în cazul
neconformãrii.
MEC va schimba nivelul
concentra iilor i lista
substan elor periculoase
pentru a fi în concordan ã cu
progresul tehnologic

Hotararea Guvernului nr.
Reglementeaz nivelul admis al concentra iilor
816/2006 pentru completarea i de anumite metale grele i al i compu i toxici în
modificarea HG nr. 992/2005
echipamentele electrice i electronice
privind limitarea folosirii anumitor
substan e periculoase în EEE
(Monitorul Oficial nr 822 din
12.09.2005)
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Sumarul prevederilor

Directiva nr.
2002/96/EC
privind
de eurile din
echipamente
electrice i
electronice
(DEEE)

Reglementeaz tipul i mãsurile etichetelor
pentru diferite bunuri, introduse pe pia dup
31 Dec 2006, precum i identificarea
producãtorului

Directiva nr.
78/176/EEC9
privind
de eurile
provenite din
industria de
TiO2, Directiva
nr.
82/883/EEC** i
Directiva nr.
92/112/CEE***

Ordinul MMGA nr. 556/2006
privind etichetarea specificã
aplicatã echipamentelor electrice
i electronice introduse pe pia ã
dupa 31 Dec 2006.
(Monitorul Oficial nr.608 din
13.07.2006)
Ordinul MMGA nr. 66 / 20.01.
2006 privind înfiin area Comisiei
pentru Evaluarea i Autorizarea
entit ilor colective ce preiau
responsabilitatea atingerii
intelor anuale de refolosire,
valorificare i reciclare a DEEE
(OMiîntern- nepublicat în
Monitorul Oficial)
Ordinul comun al MMGA i MEC
nr. 751/870/2004 privind
gestionarea de eurilor din
industria de dioxid de titaniu
(Monitorul Oficial nr.10 din
5.01.2005)

Nominalizeazã persoanele din cadrul Comisiei
de Evaluare i Autorizare a entitã ilor colective
ce preiau responsabilitatea atingerii intelor
anuale de refolosire, valorificare i reciclare a
DEEE

Aprobã condi iile necesare pentru autorizarea
proiectelor i/sau a activit ilor din industria
dioxidului de titaniu precum i gestionarea
de eurilor din aceast industrie
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Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante
Garda Na ionalã de Mediu i
Autoritatea pentru Protec ia
Consumatorului sunt
responsabile cu instituirea
penalitã ilor în caz de
neconformare
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Directive/Decizii Reglementari na ionale

Sumarul prevederilor

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

Reglementeaz prevenirea, reducerea i
controlul polu rii mediului cu azbest;
restric ioneazã folosirea i comercializarea
azbestului i a produselor ce con in azbest i
stabile te reguli pentru etichetarea produselor
cu con inut de azbest
Reglementeaz condi iile de lucru pentru
protec ia personalului împotriva polu rii cu
azbest

Hotararea Guvernului 124/2003
privind prevenirea i reducerea
i controlul polu rii mediului cu
azbest (Monitorul Oficial nr.109
din 20.02.2003)
Hotararea Guvernului
1875/2003 privind protec ia
sãnãtã ii personalului împotriva
polu rii cu azbest (Monitorul
Oficial nr.64 din 24.01.2006)
Ordinul MMGA nr. 108/2005
privind reglarea periodicã a
azbestului i metodele pentru
reglare i determinare a
azbestului în mediu (Monitorul
Oficial nr.217 din 15.03.2005)

Responsabilitã ile
autoritã ilor relevante

Stabile te metodele de reglare i metodele
analitice ce vor fi folosite pentru a determina
concentra ia/cantit ile de poluan i

* Decizia nr. 2000/532/EC, modificat1 de Decizia nr. 2001/119 ce stabile'te o listã de de'euri- înlocuie'te Decizia nr. 94/3/EC ce
stabile'te o listã de de'euri 'i Decizia nr. 94/904/EC ce stabile'te o listã de de'euri periculoase.
**Directiva nr. 82/883/EEC privind procedurile pentru supravegherea 'i monitorizarea mediilor afectate de de'eurile din industria de
dioxid de titaniu.
***Directiva nr. 92/112/CEE privind procedurile de armonizare a programelor pentru reducerea 'i eventuala eliminare a poluãrii
cauzate de de'eurile din industria de TiO2.
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Legisla ie adiacentã
Legi i reglementãri
Hotararea Guvernului 246/2006 pentru aprobarea Strategiei
Na ionale privind dezvoltarea acceleratã a utilitã ilor publice
comunitare (Monitorul Oficial nr. 2995 din 3.4.2005)

Principalele prevederi
Stabile te: Unitatea Centralã de Monitorizare responsabilã cu
monitorizarea
i evaluarea stadiului de implementare a
“Strategiei Na ionale privind dezvoltarea serviciilor comunitare
pentru utilit ile publice”;
-responsabilitã i clare pentru Ministerul Afacerilor i Internelor i
pentru autoritã ile jude ene i locale privind elaborarea Planurilor
Municipale de Gestionare a De eurilor.
- Fondurile IID (fonduri pentru dezvoltare, între inere i
reabilitare) pentru agen ii economici care dezvoltã proiecte de
servicii publice comunitare privind infrastructura cu fonduri
europene nerambursabile
Legea nr. 326/2001 (Monitorul Oficial nr. 359 din 4.07.2001.) Stabile te un cadru legal unitar pentru înfiintarea, organizarea,
privind serviciile publice de administra ie, modificat de OGU nr. monitorizarea i controlul serviciilor de administra ie publicã în
9/2002 (Monitorul Oficial nr 120 din 14.02.2002) i OGU nr. localitã i, orase i comune
197/2002 (Monitorul Oficial nr. 956 din 27.12.2002)
Legea nr. 139/2002 (Monitorul Oficial nr. 233 din 1.09.2001) Stabile te un cadru legal unitar pentru organizarea, gestionarea,
pentru aprobarea Ordonan ei Guvernamentale nr. 87/2001 reglementarea i monitorizarea serviciilor publice de salubritate
privind serviciile publice de salubritate în localit i (Monitorul în localit i
Oficial nr.543 din 1.09.2001)
Legea nr. 515/2002 (Monitorul Oficial nr.578 din 5.08.2002) Stabile te obliga iile i responsabilitã ile ce revin autoritã ilor
pentru aprobarea Ordona ei Guvernamentale nr. 21/2002 privind publice locale, institu iilor publice, intreprinderilor i publicului
administrarea a ezãrilor urbane i rurale (Monitorul Oficial nr 86 pentru crearea unui mediu curat în a ezãrile urbane i rurale
din 1.02.2002)
Ordinul MEC nr. 128/2004 privind aprobarea listei standardelor Aprobã lista ce include standardele române ti ce aprobã
române ti ce adoptã standardele europene armonizate standardele europene armonizate referitoare la ambalaje i la
(Monitorul Oficial nr. 224 din 19.03.2004)
de eurile din ambalaje
Ordonan a de Urgen ã nr. 99/2004 privind înfiin area programului Aprobã programul de stimulare a reînnoirii Parcului Auto Na ional
de stimulare a reînnoirii Parcului Auto Na ional (Monitorul Oficial i stimularea colectãrii vehiculelor scoase din uz
nr. 1106 din 26.11.2004)
Ordonan a de Urgen ã nr. 38/2006 pentru modificare Ordonan ei Aprobã programul de stimulare a reînnoirii Parcului Auto Na ional
de Urgen ã nr. 99/2004 privind înfiin area programului de i stimularea colectãrii vehiculelor scoase din uz
stimulare a reînnoirii Parcului Auto Na ional (Monitorul Oficial nr
474 din 1.06.2006)
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