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DENUMIREA ACTULUI LEGISLATIV / REGLEMENTARE
LEGE 6/1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Basel privind controlul transportului
peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, modif de L 265/2002
HG 511/1994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului
de catre societatile comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante – modif de
Rectificarea 511/1994
LEGE 105/1999 pentru ratificarea Conventiei comune asupra gospodaririi in siguranta a
combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive, adoptata la
Viena la 5 septembrie 1997
HG 173 / 2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor
policlorurati si ale altor compusi similari, modif. de HG 291/2005, HG 95/2007
ORDIN 265/503 din 2001 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare,
prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile
de la persoane fizice şi a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau
anulare a autorizaţiei de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile – modif de O 786/2004
HG 856 /2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase – modif de HG 210/2007
HG 124 / 2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest - modificata
de HG 734/2006 si completata de HG 210/2007
OG 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv
depozitarea finala, cu modif ulterioare (ex. OG 31/2006, L 26/2007, L 378/2013)
HG 170 / 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
ORDIN 56 / 2004 (republicat 2014) privind aprobarea Normelor fundamentale pentru
gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat – modif. prin
O 221/2005, O 217/2013
HG 2293 / 2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a
materialelor lemnoase
HG 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului
naţional de gestionare a deşeurilor – modif prin HG 358/2007
HG 166 /2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de
ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii" – modif. de HG 989/2005
O 128/2004 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standarde
europene armonizate ale caror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje – modif.
de O 918/2009
O 757/2004 privind aprobarea Normelor tehnice cu privire la depozitarea deseurilor – modificat
prin O 1230/2005
L 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz –
abroga HG 2406/2004 cu modificarile ulterioare
O 344/2004 privind aprobarea Normativului Tehnic privind protecţia mediului şi în special a
solurilor când se folosesc nămoluri de epurare, modif de O 27/2007, O 2155/2011, O 42/2011
O 108 /2005 privind metodele de prelevare a probelor si de determinare a cantitatilor de azbest
in mediu;
HG 349/ 2005 privind depozitarea deseurilor – modificata prin O 1274/2005, O 775/2006, HG
210/2007, HG 856/2008, HG 1292/2010 (abroga HG 162/2002 cu modificarile ulterioare).
O 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a
deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare – modificat prin O 636/2008
ORDIN 95/ 2005 – Criterii de acceptare si proceduri preliminare de acceptare a deseurilor la
depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de deseuri – modif de O
3838/2012
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OG 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala – modif prin L
73/2006, OG 14/2010
HG 989 /2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 166/2004 pentru
aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET
postconsum in vederea reciclarii"
ORDIN 1027 / 2005 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a HG
166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de
ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii", aprobate prin OMMG apelor nr. 117/2004,
republicat
ORDIN 901/ 2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de
echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si
sanatatea personalului din punctele de colectare
ORDIN 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecţie a
mediului de către agenţii economici cu activitate industrială – modif de O 1918/2009
ORDIN 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite
tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective
ORDIN 87/2005 privind modelul şi cerinţele certificatului de distrugere emis de intreprinderile
autorizate când primesc vehiculele uzate pentru recuperare
LEGEA 101/ 2006 serviciului de salubrizare a localitatilor – modif de OUG 92/2007, L 224/2008
ORDIN 1385/2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea,
modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deseurilor, adoptate sau aprobate la nivel
national, regional si judetean
ORDIN 1364/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor – modif de O
2854/2011
Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile ulterioare, republicata
05.03.2013
O 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 – modificat prin O 1140/2006, O 1823/2007, O 978/2009, O
1027/2010, O 1761/2010, O 2406/2011
O 979/2006 privind modificarea anexei la O 816/2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare
şi autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea
obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz
HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate – abroga HG 662/2001 cu modificarile
ulterioare
O 706/2007 pentru modificarea Ordinului 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
ORDIN 910 /2007 pentru modificarea O 1225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor
de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind
realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice – modificata prin O 1269/2006
ORDIN 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene
de gestionare a deşeurilor
O 625/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către operatorii
economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) din HG nr. 2406/2004 privind
gestionarea vehiculelor scoase din uz
ORDIN 985/2007 privind modificarea O 1224/2005 pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de
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autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilității privind realizarea
obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare și valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz
HG 788/2007 pt stabilirea unor masuri pt aplicarea Regulamentului Parlamentului European si
al Consiliului (CE) 1013/2006 privind transferul de deseuri – modif prin HG 1453/2008, HG
1168/2013
HG 1061 /2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
- abroga O 2 /2004
HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi
acumulatori, modificata si completatata de HG 1079/2011
HG 856 / 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive
O 443 / 2008 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea şi controlul expedierilor
internaţionale de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat implicând teritoriul României
O 613 / 2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru
transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală
L 132/2010 pentru colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, promulgata prin Decret
619/2010
O 89 / 2010 pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice
reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare
O 1179 / 2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică raţională a bifenililor
policloruraţi
OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice – abroga HG 1037/2010
privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)
HG 1292/2010 pentru modificarea şi completarea HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor
O 2042/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor
din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia
L 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicata 2014 in temeiul Legii 187/2012) – abroga
OUG 78/2000 (aprobata prin L 426/2001 si D 578/2001, modificat prin OUG 61/2006 aprobata
de L 27/2007) si OUG 16/2001 (aprobata prin L 465/2001 si D 618/2001, modificata prin OUG
61/2003 si L 461/2003 si prin L 138/2006)
O 2264/2011 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
O 2742/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire,
avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a
deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării
obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de
ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare; abroga
O 1.229/731/1.095/2005 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
O 2743/3189 din 2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a
organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care
îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi
acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare – modif de O
2366/2012
O 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de
ambalaje – abroga O 927/2005
O 1279/2012 privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a conditiilor de functionare si monitorizare
a echipamentelor de tratare prin decontaminare termica la temperaturi scazute a deseurilor
medicale periculoase
O 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
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activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale – abroga O 219/2002
L 378 / 2013 pentru modificarea şi completarea OG 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a
deşeurilor radioactive, precum şi a Legii 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă,
reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
Ordin 202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi
urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor
extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia
financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere
HG 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele
electrice şi electronice
HG 95/2014 pentru aprobarea măsurilor de gestionare şi a criteriilor specifice de depozitare ale
mercurului metalic considerat deşeu
O 825/2014 si O 824/2272/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării
deşeurilor
L 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje abroga HG 621/2005
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