Nr.
Crt.

DENUMIRE ACT LEGISLATIV / REGLEMENTARE

LEGE 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier
internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 –
modificata prin L 333/2007, O 687/2009, O 346/2011, O 918/2013
LEGE 126 /1995 privind regimul materiilor explozive - republicata martie 2014, modificata de
2. L 464/2001; LEGEA 478/2003; LEGEA 262/2005; LEGEA 406/2006; OUG 67/2010, L
267/2010, L 123/2011
1.

ORDIN 506 /1996 - aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor de import si export
3. substante, produse si echipamente inscrise in anexele Protocolului de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon
4. HG 489/1998 privind aprobarea Planului de actiune pentru reducerea continutului de plumb
din benzina
5. OG 49 /1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată – aprobata si
modificata prin L 788/2001
6.

OG 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobata prin L 122/2002

HG 173/2000 - reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor
policlorurati (are parti abrogate de HG 291/2005), completata de HG 210/2007 si de HG 975 /
2007
HG 568/2001- republicată in august 2007, privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea
8. emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi
distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină – modificata prin HG 958/2012, HG
1047/2013
HG 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia
9.
şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice modificata si completata prin HG 266/2006 si prin HG 448/2007
10. HG 124/2003 - prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, modificata de
HG 734/2006 si completata de HG 210/2007
LEGE 360/2003 - regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase – republicata in
11.
martie 2014 (completata de LEGEA 263/2005, care anuleaza DECRET 466/1979 privind
regimul produselor si substantelor toxice, modificata de L 254/2011, L 187/2012)
ORDIN 223/2003 - aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi
12.
sancţionare a contravenţiilor pentru nerespectarea regimului special al substanţelor şi
preparatelor chimice periculoase şi a modelului de chitanţă pentru plata amenzilor aplicate
ORDIN 1084 /2003 - aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole
13.
de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si respectiv,
a accidentelor majore produse
14. HG 58/2004 privind aprobarea Programului national de eliminare treptata a substantelor care
epuizeaza stratul de ozon, actualizat
15. ORDIN 72/2004 pentru contingentarea consumului si productiei de substante care epuizeaza
stratul de ozon in anul 2004
16. ORDIN 44/2004 - aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calitatii apelor
pentru substante prioritare/prioritar periculoase
ORDIN 142/2004 - aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind
17.
activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate
substante periculoase
ORDIN 121/2004 - aprobarea Normelor metodologice de declarare a substanţelor chimice
înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor
18.
Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi
distrugerea acestora, republicată, şi de autorizare a instalaţiilor pentru producerea acestor
substanţe
19. O 662/2004 privind stabilirea unui formular comun pentru prezentarea informaţiilor naţionale
referitoare la calitatea carburanţilor introduşi pe piaţă
20. ORDIN 245/2005 - aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substantelor periculoase din
listele I si II si al substantelor prioritare/prioritar periculoase in mediul acvatic prin modelare
7.

matematica si a Metodologiei de evaluare a impactului substantelor periculoase din listele I si
II si al substantelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste
ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, pesti
HG 351/2005 - aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi
21.
pierderilor de substanţe prioritar periculoase (anuleaza HG 118/2002) - modificata de HG
783/2006, HG 210/2007, HG 1038/2010
22. ORDIN 647/2005 - aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă
în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase
23. HG 956/2005 - plasarea pe piata a produselor biocide - modificata de HG 584/2006,
ORDINUL 1811/2006, HG 545/2008, HG 933/2010
24. ORDIN 1018/2005 - infiintarea in cadrul Directiei deseuri si substante chimice periculoase a
Secretariatului pentru compusi desemnati – modificat de ORDINUL 257/2006, O 1349/2007
25. ORDIN 1299/2005 - aprobarea procedurii de inspectie pentru obiectivele care prezinta
pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase
26. ORDIN 108/2005 privind Metodele de prelevare a probelor si de determinare a cantitatilor de
azbest din mediu
27. O 923/2005 pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind
introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, ca atare sau in produse.
O 1295/2005 pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind
28.
introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, in alte scopuri decat
introducerea pe piata
O 606/2005 privind aprobarea Formularului pentru prezentarea rezultatelor introducerii
29.
deliberate in mediu a plantelor superioare modificate genetic, în alte scopuri decât
introducerea pe piaţă
O 251/2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul
30.
activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe
periculoase – abroga O 1441/2003
HG 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii
31.
solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor
vehiculelor – modificata de HG 372/2010, HG 1197/2011
32. ORDIN 520/2006 - aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore in care sunt
implicate substante periculoase
33. HG 1272/2006 - stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de
produse lubrifianţi
LEGE 61/2006 pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul
34.
din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru
pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
ORDIN 1387/2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea,
35.
modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu
nitrati din surse agricole
36. OUG 121/2006 - regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor (abroga
LEGEA nr. 300/ 2002), modificata de L 186/2007, L 187/2012
HG 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European
37.
şi al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi – abroga
ORDIN 742/2006
38. HG 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, modificat de HG
1197/2010
39. HG 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate
substanţe periculoase – abroga HG 804/2007 (modificata de HG 79/2009, HG 1033/2013)
ORDIN 640/2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a
40.
conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase – modificat de O
2264/2012
41. OUG 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a
organismelor modificate genetic, modificata de L 247/2009
O 1829/2007 pentru aprobarea Indrumarului privind evaluarea riscurilor asupra mediului şi
42.
sănătăţii umane, datorate introducerii deliberate în mediu şi pe piaţă a organismelor
modificate genetic

ORDIN 1239/2007 privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului
43. produşilor chimici periculoşi, precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi, conform
HG 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European
şi al Consiliului (CE) nr. 304/ 2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi
44. HG 1175/2007 – care aproba NORMELE din 26 septembrie 2007 de efectuare a activităţii de
transport rutier de mărfuri periculoase în România
O 1888/2007 privind aprobarea Listei cu substanţele organohalogenate şi metale grele,
45.
precum şi a limitelor maxime admisibile pentru substanţele organohalogenate şi metale grele
din apă şi din substratul sedimentar
L 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului
46.
substanţelor chimice, promulgata prin D 1045/2007– abroga HG 707/2002; modificata prin L
249/2011, OUG 60/2013, O 108/2013, L 326/2013
47. HG 859/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea finalizării
transpunerii acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului
48. OUG 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic –
modif prin L 3/2008
O 55/2007 pentru înfiinţarea Registrului naţional al informaţiei cu privire la modificările
49.
genetice din organismele modificate genetic şi transmiterea informaţiei către Comisia
Europeană – modif prin Rectificarea 55/2007
50. HG 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE)
nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii
HG 497/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului
51.
European şi al Consiliului (CE) nr. 1946 din 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontieră a
OMG
52. O 98/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei
pentru Securitate Biologică
DECIZIE nr. II/1 din 25 mai 2005 privind organismele modificate genetic, adoptată la cea de53.
a doua Reuniune a părţilor, desfăşurată la Alma Ata, Kazakstan, la 25-27 mai 2005,
publicata in MO/06.03.2008
L 159/2008 pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internaţional al
54.
mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000,
modificata prin Rectificarea 159/2008
55. O 973/2008 privind înfiinţarea Registrului activităţilor de utilizare în condiţii de izolare a
microorganismelor modificate genetic
56. OUG 145/2008 pentru abrogarea OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata de L 213/2009
O 1472/2008 privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi
57.
sancţionare a contravenţiilor pentru nerespectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi
al regimului substanţelor şi preparatelor periculoase, modif de HG 1012/2013
HG 1497/2008 privind aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei
58.
privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei
2008-2029
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase –
abroga:
 HG 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 200/2002
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice
periuloase,
 HG 1300/2002 privind notificarea substantelor chimice,
 HG 2167/2004 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu ale
59.
substanţelor notificate,
 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,
 O 1001/2005, respectiv O 552/2005 privind procedurile de raportare, de către agenţii
economici, a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice.
si se afla in legatura cu HG 937/2010

HG 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului
60. (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
şi 96/61/CE – abroga O 1144/2002
61. O 439/2009 privind aprobarea modelelor de formulare necesare procedurii de notificare
pentru utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic
62. L 247/2009 pentru aprobarea OUG 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi
introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
63. HG 1132/ 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si
acumulatori (abroga HG 1057/2001), modificata prin HG 1079/2011
64. O 669 /2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi
acumulatori
65. O 1399 / 2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor
referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori
O 1718 / 2009 pentru aprobarea formatului autorizaţiei şi al acordului de import privind
66.
introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât
introducerea pe piaţă
67. O 368 / 2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate
pe piaţă pe teritoriul României
68. O 1179 / 2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică raţională a bifenililor
policloruraţi
HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a
69.
preparatelor periculoase – abroga HG 92/2003 (privind aprobarea Normelor Metodologice
referitoare la clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase)
70. O 1160/2010 pentru aprobarea Procedurii de control privind importul, exportul şi tranzitul
organismelor modificate genetic
71. HG 662/2011 pentru abrogarea HG 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a
utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase
L 252/2011 pentru aprobarea OG 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din
72.
16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a OG
89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor
halogenate care distrug stratul de ozon
L 249/2011 pentru modificarea art. 4 din Legea 349/2007 privind reorganizarea cadrului
instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice; abroga HG 882/2007 privind
desemnarea autorităţilor competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.
1.907/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea,
73.
autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al
Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 93/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei – abroga HG 882/2007
HG 928 /2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de
74.
introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera,
modif de HG 1308/2012, HG 1121/2013
75. ORDIN 2459/2012 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi
motorinei
O 52/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii
Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul
76.
ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
1.321/2006/280/90/20
77. HG 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în
echipamentele electrice şi electronice – abroga HG 992/2005
78. L 176/2014 pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre
semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013
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