Anexa 1
Legislația privind deșeurile care fac obiectul planificării
Legea nr. 211/2011

privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 249/2015

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu
modificările și completările ulterioare.

Legea nr.87/2018

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

Legea nr. 51/2006

Legea nr. 101/2006

privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

Legea nr. 212/2015

privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu
modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 421/2002

privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativteritoriale, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 10/1995

privind calitatea în construcţii republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
privind emisiile industriale.

Legea nr. 278/2013
Legea nr. 6/1991

pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Basel privind controlul transportului
peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminarii acestora.

Legea nr. 261/2004

pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la
Stockholm la 22 mai 2001.

Legea nr. 220/2008

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 122/2015

pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice
din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte
normative.
privind diminuarea risipei alimentare.

Legea nr. 217/2016
Legea mr. 166/2017

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

OUG nr. 196/2005

privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare.

OUG nr. 195/2005

privind Protecția Mediului, cu modificările și completările ulterioare

OUG nr. 5/2015

privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

OUG nr. 195/2002

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

OUG nr.48/2017

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu.

OG nr. 82/2000

privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii,
de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere,
precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi

completările ulterioare.
HG nr. 870/2013

privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020.

HG nr. 349/2005

privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

HG nr. 856/2002

privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

HG nr. 621/2005

privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (abrogată).

HG nr. 322/2013

privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele
electrice şi electronice.

HG nr. 1132/2008

privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi
acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr. 170/ 2004

privind gestionarea anvelopelor uzate.

HG nr. 235/2007

privind gestionarea uleiurilor uzate.

H.G. nr. 173/2000

pentru reglementare regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor
policloruraţi şi ale altor compuşi similari, cu modificările și completările
ulterioare.

HG nr. 124/2003
HG nr. 539/2016

privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, cu
modificările și completările ulterioare.
pentru abrogarea HG nr. 1408/2008 privind clasificare, ambalarea și etichetarea
substanțelor periculoase și a HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și
etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase.

HG nr. 1061/2008

privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

HG nr. 1175/2007

pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri
periculoase în România.

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, cu
modificările şi completările ulterioare.

HG nr. 2293/2004

privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a
materialelor lemnoase, cu modificările și completările ulterioare.

HG nr. 243/2013

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea
rănilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al
asistenţei medicale.

HG nr.942/2017

privind aprobarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor.

Ordinul ministrului
mediului şi pădurilor nr.
794/2012

privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de
ambalaje.

Ordinul comun al
ministrului mediului, apelor
şi pădurilor și al ministrului
economiei, comerţului şi
relaţiilor cu mediul de

privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității
gestionării deșeurilor de ambalaje.

afaceri nr. 932/481/2016
Ordinul ministrului
mediului, apelor şi
pădurilor nr. 2413/2016

privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr.
578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor
datorate la Fondul pentru Mediu.

Ordinul ministrului
mediului şi gospodăririi
apelor nr. 1281/ 2005

privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri
de materiale în scopul aplicării colectării selective.

Ordinul ministrului
mediului şi dezvoltării
durabile nr. 1798/2007

pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificarile și
completările ulterioare.

Ordinul ministrului
mediului şi dezvoltării
durabile nr. 951/2007

privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de
gestionare a deşeurilor.

Ordinul ministrului
mediului şi gospodăririi
apelor 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, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul ministrului
mediului şi schimbărilor
climatice nr. 1601/ 2013

pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia
prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind
restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice
şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul comun al
ministrului mediului, apelor
şi pădurilor și al ministrului
economiei, comerţului şi
relaţiilor cu mediul de
afaceri nr. 1494/ 846/ 2016

pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare,
revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi
de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod
individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi
componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul ministrului
mediului şi pădurilor nr.
1441/2011

privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare
pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice.

Ordinul comun al
ministrului mediului şi
gospodăririi apelor și al
ministrului economiei şi
comerţului 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.

Ordinul comun al
ministrului mediului şi
gospodăririi apelor, al
ministrului economiei şi
comerţului și al
Preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr.
556/435/191 din 5 iunie 2006

privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse
pe piaţă după data de 31 decembrie 2006.

Ordinul comun al
ministrului mediului și al
ministrului economiei nr.
669/ 1304/2009

privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi
acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul ministrului
mediului nr. 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.

Ordinul comun al
ministrului mediului şi
pădurilor și al ministrului
economiei, comerţului şi
mediului de afaceri nr.
2743/ 3189/ 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, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul ministrului
mediului, apelor şi
pădurilor nr. 1986/ 2016

privind actualizarea anexei 3 la Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare
a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz.

Ordinul ministrului
economiei şi comerţului nr.
386/2004

pentru aprobarea Normelor privind procedura şi criteriile de autorizare a activităţii
de gestionare a anvelopelor uzate.

Ordinul ministrului
dezvoltării regionale şi
locuinţei nr. 839/2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările
ulterioare.

Ordinul comun al
ministrului mediului şi
gospodăririi apelor și al
ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării
rurale nr. 344/708 /2004

pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a
solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură.

Ordinul ministrului
mediului şi gospodăririi
apelor nr.1018/2005

privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase a
Secretariatului pentru compuşi desemnaţi, cu modificarile și completările
ulterioare.

Ordinul ministrului
mediului şi dezvoltării
durabile nr. 1108/2007

privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de
către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi
cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificarile și completările ulterioare.

Ordinul ministrului
mediului şi gospodăririi
apelor nr. 108/2005

privind metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de azbest
în mediu.

Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1226/2012

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională
de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1279/2012

privind aprobarea Criteriilor de evaluare a condiţiilor de funcţionare şi
monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la
temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase.

Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 613/2009

privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru
transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.

Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1.101/2016

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

Ordinul ministrului
sănătăţii nr.119/2014

pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al
populaţiei.

Ordinul ministrului
transporturilor şi

privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului nr. 2134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea,

infrastructurii nr. 396/2009

agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate
transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3.

Ordinul ministrului
mediului şi gospodăririi
apelor nr. 756/2004

pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor.

Ordinul Președintelui
ANRSC nr. 109/2007

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.

Ordinul Președintelui
ANRSC nr. 82/2015

privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităților.

Ordinul Președintelui
ANRSC nr. 111/2007

privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor.

Ordinul Președintelui
ANRSC nr. 112/2007

privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a
localităţilor.

Ordinul ministrului
mediului nr.1078/2017

privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin
Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, precum şi
pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor
naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor
climatice nr. 1.052/2014.

ORDIN nr. 1.196/2018

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi
conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor.

Regulament din 19
octombrie 2005

de organizare şi funcţionare a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi.

Ordinul ministrului
mediului 739/2017

privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se
supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor.

Ordinul nr.228/2018

privind aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică.

ORDIN nr.415/2018

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi
gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deşeurilor.

