ANEXA 2
LISTA PREVEDERILOR LEGALE
IN DOMENIUL PROTECTIEI
MEDIULUI SI GESTIONARII DESEURILOR

Nr.
crt.

Act legislativ

1. Legea 265 din 29 iunie 2006
privind protectia mediului
2. Ordinul nr. 578 din 6 iunie 2006

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi
taxelor datorate la Fondul pentru mediu

3. Legea nr. 655/2001
Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind
protecţia atmosferei
4. Ordinul MAPM nr. 592/25.06.2002
pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor
limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de
evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor
de azot, pulberilor în suspensie (PM 10 şi PM 2,5 ),
plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului
în aerul înconjurător - M.Of nr. 765/21.10.2002

5. HG nr.343 / 18.03.2004

6. LEGE nr.310 din 28 iunie 2004

7. Legea 458/2002
8. Legea nr. 104/2011
HOTĂRÂRE Nr. 806/2016 din 26
octombrie 2016 pentru modificarea
anexelor nr. 4, 5, 6 şi 7 la
Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător
9. LEGEA 211/ 2011
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privind furnizarea informaţiilor referitoare la consumul de
carburant şi emisiile de CO 2 ale autoturismelor noi,
destinate cumpărătorilor la comercializare - M.Of nr.
293/05.04.2004
pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.
107/1996
privind calitatea apei potabile, cu modificari si completari
ulterioare

privind calitatea aerului inconjurator

privind regimul deşeurilor

10. Ordin MS nr. 1226/2012

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

11. Ordin ministrul sănătăţii nr.

privind aprobarea procedurilor de reglementare
sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare,
construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce
desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a
populaţiei
Privind aprobarea normelor de autorizare sanitară a
unităţilor sanitare cu paturi
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

1030/2009

12. Ordin MS nr. 713/2004
13. Ordin MS nr. 1279/2012

14. H.G. nr. 856/2002

15. H.G. nr. 349/2002
16. Hotararea Guvernului nr. 621/ 2005
ambalaje modificată şi completată
prin H.G. nr. 1872/2006
17. OM nr. 1281/2005
18.

Ordin 794/2012

19. H.G. 1.057/2001
20. H.G. nr. 662/2001
21. H. G. nr. 1159/2003
22. HG 170/2004
23. H.G. nr. 92/2003

24. Legea nr. 360/2003
25. Ord. nr. 508/933 /2002
26. HG nr.321/2005
27. Ordonanţă de urgenţă nr.152 10/11/2005
28. Legea nr. 319/2006
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Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase
Hotărâre privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor din
ambalaje
privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
privind stabilirea modalitatilor de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul
aplicarii colectarii selective
privind procedura de raportare a datelor referitoare la
ambalaje şi deşeuri din ambalaje
Hotărâre privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care
conţin substanţe periculoase
Hotărâre privind gestionarea uleiurilor uzate
modificarea H.G. nr. 662/2001 privind gestionarea
uleiurilor uzate
privind gestionarea anvelopelor uzate
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind
clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice
periculoase.
Lege privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase
Prevederi privind atmosfera zonei de muncă (Norme
generale de protecţie a muncii)
privind evaluarea si managementul zgomotului in mediul
inconjurator
privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

Legea privind securitatea si sanatatea in munca

29. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006

30. Hotararea Guvernului nr. 955/2010

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în
munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarârea Guvernului
1.425/2006

31. Hotararea Guvernului nr. 300/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile, cu completarile si
modificarile ulterioare
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de
vizualizare

32. Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006

33. Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de
protecţie la locul de muncă

34. Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru
lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

35. Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
locul de muncă
36. Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de
muncă

37. Legea nr. 346/ 2002

Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale

38. Legea 10/1995 39. Legea 50/1991, republ. 1997 cu
modificările si completările ulterioare 40. H.G. 925/1995 -

41. H.G. nr. 766/1997

42. H.G. nr. 272/1994
43. HGR 51/1996

44. HG nr. 622 din 21 aprilie 2004
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privind calitatea în construcţii
Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
privind aprobarea Regulamentului de verificare şi
expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei
lucrărilor şi a construcţiilor
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcţii, cu modificări şi completări prin HG 673/2002:
- Regulament privind conducerea şi asigurarea
calităţii în construcţii;
- Regulament privind stabilirea categoriei de
importanţă a construcţiilor.
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat
al calităţii în construcţii.
privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de
montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a
punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
produselor pentru construcţii;

45. Ordinul 1558/2004
46. HGR 273/94 cu modificarile
ulterioare,
47. C 56-85/2002

48. HG nr. 1022/2002

49. Legea 245/2004
50. OG nr. 21/1992 republicata cu
modificãrile şi completãrile ulterioare
51.
HG nr. 92/2003
52.

HG nr. 1408/2008.

53. Legea nr. 307/2006
54. ORDIN nr. 163 din 28/07/2007
55. H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006
56. Ordinul M.I. nr. 1023/1999
57. ORDIN Nr. 712 din 23/06/2005,

58. Ordinul M.A.I. nr. 1312/2006
59. ORDIN Nr. 88 din 14 iunie 2001

60. Ordin 607/2005
61. Ordin MAI 158/2007
62. Legea nr. 111 din 10 octombrie 1996
republicata în Monitorul Oficial al
României nr. 78 din 18 februarie 1998
(Legea nr. 16/1998
63. Legea nr. 384 din 10 iulie 2001
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pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea
conformităţii produselor pentru construcţii
pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora.
Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente
privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în
pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia
mediului
privind securitatea generala a produselor
privind protecţia consumatorilor,;
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice
periculoase
privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor
periculoase
privind apararea impotriva incendiilor
pentru aprobarea Normelor generale de apãrare impotriva
incendiilor
pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajãri
care se supun avizãrii/autorizãrii privind securitatea la
incendiu
privind aprobarea Dispozitiilor generale de ordine
interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DG
P.S.I.-001
modificat si completat de ORDIN 786 din 02/09/2005
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta - abroga D.G.P.S.I. - 002
pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si
dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a
platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si
stingere a incendiilor - D.G.P.S.I. – 003
pentru aprobarea Metodologiei de control privind
supravegherea pietei prooduselor pt constructii cu rol în
satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu
Criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi
dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
privind desfasurarea în siguranta, reglementarea şi
autorizarea activitatilor nucleare,

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996
privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare,

64. Legea nr. 193
pentru modificarea si privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare
completarea Legii nr. 111/1996
publicata în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 343 din 20 mai 2003
65. Ordinul MAPPM nr. 318 din 23 aprilie
1997 si publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei
nr. 111 bis din 04.06.1997
66. Ordinul presedintelui CNCAN nr. 219
din 10 decembrie 1999 si publicate în
Monitorul Oficial al României nr. 87
din 28 februarie 2000.
67. Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14
din 24 ianuarie 2000 si publicate în
Monitorul Oficial al României nr. 404
bis din 29 august 2000

Normativul
de
acordare
si
de
utilizare
a
echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante
RP 06/1997

68. Ordinul presedintelui
CNCAN nr. 353 din 20 august 2001 si
publicate în Monitorul Oficial, Partea I
nr.764 bis din 30 noiembrie 2001

Normele de securitate radiologica privind
radioprotectia operationala a lucratorilor
externi

69. Ordinul presedintelui CNCAN nr. 366
din 22 septembrie 2001 si publicate în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 bis
din 30 noiembrie 2001

Normele de securitate radiologica Proceduri de autorizare,

70. Ordinul comun MSF si CNCAN, nr.
285/79/2002 si publicate in Monitorul
Oficialal Romaniei Partea I, nr. 446 bis
din 25 iunie 2002.

Normele privind radioprotectia persoanelor
in cazul expunerilor medicale

71. Ordinul nr. 180/05.09.2002 al
presedintelui CNCAN si publicate in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 bis
din 22 octombrie 2002.

Norme de dozimetrie individuala

72. Ordinul nr. 202/15.10.2002 al
presedintelui CNCAN si publicate in
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 936 bis
din 20 decembrie 2002.
73. Ordinul presedintelui CNCAN , editia
in vigoare
74. Ordin nr. 1334 din 19 /10/2003 al
ministrului sănătăţii

Norme privind eliberarea permiselor de
exercitare a activitatilor nucleare si
desemnarea expertilor acreditati in protectie
radiologica
Regulamentul privind taxele si tarifele pentru
autorizarea si controlul activitatilor nucleare
Pentru elaborarea de reglementări specifice proprii privind
protecţia sănătăţii persoanelor fizice împotriva radiaţiilor
ionizante în cazul expunerii medicale

75. Ordinul 173/2003 al presedintelui
Comisiei Nationale pentru Controlul
Activitatilor Nucleare

pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica in
practicile de radiologie de diagnostic si radiologie
interventionala
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Norme privind desemnarea organismelor
notificate pentru domeniul nuclear

Normele Fundamentale de Securitate
Radiologica

76. Ordin nr. 1031 din 18 august 2004
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 822 din 7 septembrie 2004

77.

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
cu modificarile si completarile
ulterioare
78.
Ordin MS 944/2001

79.

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
sanatatii si familiei nr. 185/2003 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind asigurarea curăţeniei,
dezinfectiei, efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii
obiectelor si materialelor sanitare în unitatile sanitare de
stat si private
privind reforma in domeniul sănătăţii
pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală
a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante

Ordin CNCAN 94/2004
privind aprobarea Normelor de securitate radiologică în
practica de radioterapie
pentru modificarea şi completarea Normelor de securitate
radiologică în practica de radioterapie, aprobate prin
Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul
Activităţilor Nucleare nr. 94/2004

80.

Ordin CNCAN 293/2004

81.

Ordin MS 381/2004

82.

Ordin CNCAN 292/2004

83.

Ordin MMS 933/2002

privind aprobarea Normelor generale de protecţie a muncii

84.

Ordin CNCAN 155/2003
Modificat prin Ordin CNCAN
289/2004

pentru aprobarea Normelor de radioprotecţie operaţională
privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu
radiaţii ionizante

85.

Ordin CNCAN 291/2004

pentru modificarea Normelor de securitate radiologică în
practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie
intervenţională, aprobate prin Ordinul preşedintelui
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
nr. 173/2003

86.

Ordin CNCAN 62/2004

pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de sub
regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici
autorizate în domeniul nuclear

87.

Ordin CNCAN 144/2004

privind aprobarea Normelor de securitate radiologică Sisteme de măsurare cu surse de radiaţii
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privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru
desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
pentru modificarea Normelor de dozimetrie individuală,
aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale
pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002

88.

Ordin CNCAN 294/2004

pentru modificarea şi completarea Normelor de securitate
radiologică - Sisteme de măsurare cu surse de radiaţii,
aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale
pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 144/2004

89.

Ordin CNCAN 360/2004

pentru aprobarea Normelor privind calculul dispersiei
efluenţilor radioactivi evacuaţi în mediu de instalaţiile
nucleare

90.

Ordin CNCAN 361/2004

pentru aprobarea Normelor privind măsurările
meteorologice şi hidrologice la instalaţiile nucleare

91.

Ordin CNCAN 171/2004

pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică
privind radioprotecţia operaţională în mineritul şi
prepararea minereurilor de uraniu şi toriu

92.

Ordin MAPM + CNCAN 127/2002

93.

Ordin CNCAN 192/2002

pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică
privind radioprotecţia operaţională în mineritul şi
prepararea minereurilor de uraniu şi toriu
EMITENT: MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI
MEDIULUI
pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică
privind gospodărirea deşeurilor radioactive provenite de la
mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu

94.

Ordin MS 381/2004

privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru
desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare

Directive europene de mediu relevante
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Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului
Directiva 2008/98/CE privind deşeurile
Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, cu
modificările ulterioare
Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri, modificată prin Regulamentul (CE) 1882/2003
Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) care
înlocuieşte Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor
Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi a terfenililor policloruraţi
(PCB/TPC) modificată prin Regulamentul (CE) 596/2009
Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, astfel cum a fost modificată
Directiva 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) care
înlocuieşte Directiva 2002/96/CE
Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman,
Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul
acvatic al Comunităţii
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Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane , modificată prin Directiva 98/15/CE
Regulamentul (CE) Nr 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon
Directiva 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili cauzate de utilizarea
de solvenţi organici în anumite vopsele şi lacuri şi în produsele de refinisare a vehiculelor şi de
modificare a Directivei 1999/13/CE
Directiva 2009/148/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
azbest la locul de muncă; precum şi Directiva 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării
mediului cu azbest, astfel cum a fost modificată
Directiva 96/29/Euratom de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia sănătăţii
lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante
Directiva 97/43/Euratom privind protecţia sănătăţii persoanelor împotriva pericolelor pe care le
prezintă radiaţiile ionizante rezultate din expunerea în scopuri medicale
Directiva 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor
Directiva 92/42/CEE privind cerinţele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie
lichidă sau gazoasă, astfel cum a fost modificată
Regulamentul (UE) Nr 305/2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
Directiva 2001/95/CE privind siguranţa generală a produselor, astfel cum a fost modificată
Directiva 2011/65/UE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în
echipamente electrice şi electronice

