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Managementul deşeurilor 

 

Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  32002R2150 
Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al 

Parlamentului European si al 

Consiliului din 25 noiembrie 2002 

privind statisticile asupra deşeurilor 

(Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L 

332, 9.12.2002, pp. 1–36)  

 

MMP 

ANPM 

INS 

 Proiect de HG 
privind 

stabilirea unor 

masuri pentru 

asigurarea 

aplicării 

Regulamentului 

nr. 2150/2002 

privind 

statisticile 

asupra 

deşeurilor 

 HG 

trebuie 

avizat de 5 

instituţii 

(INS, 

MECMA, 

MFP, 

MAEur, 

MJ) 

HG este în 

avizare 

internă. 

2.  32004R0574  

Regulamentul (CE) nr. 574/2004 al 

Comisiei din 23 februarie 2004 de 

modificare a anexelor I şi III la 

Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului referitoare la statisticile 

privind deşeurile (Text cu relevanţă 

pentru SEE) 

MMP 

ANPM 

INS 

 Proiect de HG 
privind 

stabilirea unor 

masuri pentru 

asigurarea 

aplicării 

Regulamentului 

nr. 2150/2002 

privind 

statisticile 

asupra 

deşeurilor 

  

 

HG 

trebuie 

avizat de 5 

instituţii 

(INS, 

MECMA, 

MFP, 

MAEur, 

MJ) 

HG este în 

avizare 

internă. 

3.  32005R0782 
Regulamentul (CE) Nr. 782/2005 al 

Comisiei din 24 mai 2005 de stabilire a 

MMP 

ANPM 

INS 

 Proiect de HG 
privind 

stabilirea unor 

  

 

HG 

trebuie 

avizat de 5 
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crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri 

legislative 

care se impun 
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pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

formatului pentru transmiterea 

rezultatelor privind statisticile asupra 

deşeurilor (Text cu relevanţă pentru 

SEE) (JO L 131, 25.05.2005, pp. 26–37)  

masuri pentru 

asigurarea 

aplicării 

Regulamentului 

nr. 2150/2002 

privind 

statisticile 

asupra 

deşeurilor 

instituţii 

(INS, 

MECMA, 

MFP, 

MAEur, 

MJ) 

HG este în 

avizare 

internă 

4.  32005R0783 
Regulamentul (CE) nr. 783/2005 al 

Comisiei din 24 mai 2005 de 

modificare a anexei II la Regulamentul 

(CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

statisticile asupra deşeurilor (Text cu 

relevanţă pentru SEE) (JO L 131, 

25.05.2005, pp. 38–41)   

MMP 

ANPM 

INS 

 Proiect de HG 
privind 

stabilirea unor 

masuri pentru 

asigurarea 

aplicării 

Regulamentului 

nr. 2150/2002 

privind 

statisticile 

asupra 

deşeurilor 

  

 

HG 

trebuie 

avizat de 5 

instituţii 

(INS, 

MECMA, 

MFP, 

MAEur, 

MJ) 

HG este în 

avizare 

internă 

5.  32005R1445 
Regulamentul (CE) nr. 1445/2005 al 

Comisiei din 5 septembrie 2005 de 

definire a criteriilor corespunzătoare de 

evaluare a calităţii şi a conţinutului 

rapoartelor de calitate privind 

statisticile asupra deşeurilor în sensul 

Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al 

MMP 

ANPM 

INS 

 Proiect de HG 
privind 

stabilirea unor 

masuri pentru 

asigurarea 

aplicării 

Regulamentului 

nr. 2150/2002 

 HG 

trebuie 

avizat de 5 

instituţii 

(INS, 

MECMA, 

MFP, 

MAEur, 
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crt. 

Regulamentul 

comunitar 
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măsurilor 

asumate 

Parlamentului European şi al 

Consiliului (Text cu relevanţă pentru 

SEE) (JO L 229, 6.09.2005, pp. 6–12)   

privind 

statisticile 

asupra 

deşeurilor 

MJ) 

HG este în 

avizare 

internă  

6.  32006R1013 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 

Parlamentului European si al 

Consiliului din 14 iunie 2006 privind 

transferurile de deşeuri (JO L 190, 

12.07.2006, p. 1–98) cu rectificarea din 

JO L 318, 28.11.2008, modificat de 

Directiva 2009/31/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind stocarea geologică a 

dioxidului de carbon (JO L 140, 

5.06.2009) 

ANPM 

MMP 

HG nr. 788/2007 (MO nr. 

522/02.08.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului 

European şi al Consiliului (CE) nr. 

1013/2006 privind transferul de 

deşeuri, modificat de HG nr. 

1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008) 

   

7.  32007R1379 

Regulamentul (CE) nr. 1379/2007 al 

Comisiei din 26 noiembrie 2007 de 

modificare a anexelor IA, IB, VII şi 

VIII la Regulamentul (CE) nr. 

1013/2006 al Parlamentului European 

şi al Consiliului privind transferurile de 

deşeuri, pentru a ţine seama de 

progresele şi evoluţiile tehnice 

aprobate în temeiul Convenţiei de la 

Basel (Text cu relevanţă pentru SEE)  

(JO L 309, 27.11.2007, pp. 7–8) cu 

rectificarea din JO 299, 8.11.2008  

ANPM 

MMP 

HG nr. 788/2007 (MO nr. 

522/02.08.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului 

European şi al Consiliului (CE) nr. 

1013/2006 privind transferul de 

deşeuri, modificat de HG nr. 

1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008) 
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Regulamentul 

comunitar 
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îndeplinirea 
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măsurilor 

asumate 

8.  32007R1418 

Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 
din 29 noiembrie 2007 privind exportul 

anumitor deşeuri destinate recuperării 

enumerate în anexa III sau IIIA la 

Regulamentul (CE) nr.1013/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului în anumite ţări în care 

Decizia OCDE privind controlul 

circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor 

nu se aplică (JO L 316, 4.12.2004, pp. 6–

52)   

ANPM 

MMP 

HG nr. 788/2007 (MO nr. 

522/02.08.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului 

European şi al Consiliului (CE) nr. 

1013/2006 privind transferul de 

deşeuri, modificat de HG nr. 

1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008) 

   

9.  32008R0669 

Regulamentul (CE) nr. 669/2008 al 

Comisiei din 15 iulie 2008 de 

completare a anexei IC la 

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind transferurile de 

deşeuri (JO L 188, 16.07.2008, pp. 7–15)   

ANPM 

MMP 

HG nr. 788/2007 (MO nr. 

522/02.08.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului 

European şi al Consiliului (CE) nr. 

1013/2006 privind transferul de 

deşeuri, modificat de HG nr. 

1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008) 

   

10.  32008R0740 

Regulamentul (CE) nr. 740/2008 al 

Comisiei din 29 iulie 2008 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 

1418/2007 în privinţa procedurilor care 

trebuie să fie urmate pentru exportul de 

deşeuri în anumite ţări (JO L 201, 

30.07.2008, pp. 36–44)   

 

ANPM 

MMP 

HG nr. 788/2007 (MO nr. 

522/02.08.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului 

European şi al Consiliului (CE) nr. 

1013/2006 privind transferul de 

deşeuri, modificat de HG nr. 

1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008) 
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crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 
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Termen 
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măsurilor 

asumate 

11.  32009R0221 

Regulamentul (CE) nr. 221/2009 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 11 martie 2009 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 

2150/2002 al Parlamentului European 

şi al Consiliului privind statisticile 

asupra deşeurilor, în ceea ce priveşte 

competenţele de executare conferite 

Comisiei (Text cu relevanţă pentru 

SEE) (JO L 87, 31.03.2009, pp. 157-159)   

MMP 

ANPM 

INS 

 Proiect de HG 
privind 

stabilirea unor 

masuri pentru 

asigurarea 

aplicării 

Regulamentului 

nr. 2150/2002 

privind 

statisticile 

asupra 

deşeurilor 

  

 

HG 

trebuie 

avizat 5 

instituţii 

(INS, 

MECMA, 

MFP, 

MAEur, 

MJ) 

HG este în 

avizare 

internă 

12.  32009R0308 

Regulamentul (CE) nr. 308/2009 al 

Comisiei din 15 aprilie 2009 de 

modificare, în scopul adaptării la 

progresul ştiinţific şi tehnic, a anexelor 

IIIA şi VI la Regulamentul (CE) nr. 

1013/2006 al Parlamentului European 

şi al Consiliului privind transferurile de 

deşeuri (JO L 97, 16.04.2009,  pp. 8–11)   

ANPM 

MMP 

HG nr. 788/2007 (MO nr. 

522/02.08.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului 

European şi al Consiliului (CE) nr. 

1013/2006 privind transferul de 

deşeuri, modificat de HG nr. 

1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008) 

   

13.  32009R0967 

Regulamentul (CE) nr. 967/2009 al 

Comisiei din 15 octombrie 2009  de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 

1418/2007 privind exportul anumitor 

deşeuri destinate recuperării în anumite 

ţări care nu sunt membre ale OCDE  

(Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L 

MMP HG nr. 788/2007 (MO nr. 

522/02.08.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului 

European şi al Consiliului (CE) nr. 

1013/2006 privind transferul de 

deşeuri, modificat de HG nr. 

1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008) 
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crt. 

Regulamentul 

comunitar 
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asumate 

 271, 16.10. 2009, pp. 12-16) 

14.  32010R0413 

Regulamentul (UE) nr. 413/2010 al 

Comisiei din 12 mai 2010 de 

modificare a anexelor III, IV şi V la 

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind transferurile de 

deşeuri, în vederea luării în considerare 

a modificărilor adoptate prin Decizia 

Consiliului OCDE C(2008) 156 (JO L 

119, 13.05.2010, pp. 1-2) 

MMP HG nr. 788/2007 (MO nr. 

522/02.08.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului 

European şi al Consiliului (CE) nr. 

1013/2006 privind transferul de 

deşeuri, modificat de HG nr. 

1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008) 

   

15.  32010R0837 

Regulamentul (UE) nr. 837/2010 al 

Comisiei din 23 septembrie 2010 de 

modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 1418/2007 privind exportul 

anumitor deşeuri destinate recuperării 

către anumite ţări care nu sunt membre 

ale OCDE (Text cu relevanţă pentru 

SEE) (JO L 250, 24.9.2010, p. 1-4) 

ANPM 

MMP 

HG nr. 788/2007 (MO nr. 

522/02.08.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului 

European şi al Consiliului (CE) nr. 

1013/2006 privind transferul de 

deşeuri, modificat de HG nr. 

1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008) 

   

16.  32010R0849  

Regulamentul (UE) nr. 849/2010 al 

Comisiei din 27 septembrie 2010 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 

2150/2002 al Parlamentului European 

şi al Consiliului referitor la statisticile 

privind deşeurile (Text cu relevanţă 

pentru SEE) (JO L 253, 28.9.2010, p. 

MMP 

ANPM 

INS 

 Proiect de HG 
privind 

stabilirea unor 

masuri pentru 

asigurarea 

aplicării 

Regulamentului 

nr. 2150/2002 

 HG 

trebuie 

avizat de 5 

instituţii 

(INS, 

MECMA, 

MFP, 

DAE, MJ) 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

2-41) privind 

statisticile 

asupra 

deşeurilor 

HG este în 

avizare 

internă 

17.  32010R1103 

Regulamentul (UE) nr. 1103/2010 al 

Comisiei din 29 noiembrie 2010 de 

stabilire, în conformitate cu Directiva 

2006/66/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului, a normelor de 

etichetare privind capacitatea pentru 

bateriile şi acumulatorii portabili 

secundari (reîncărcabili) şi auto (JO L 

313, 30.11.2010, p. 3-7) 

MECMA 

MMP 

HG nr. 1132/2008 (MO nr. 

667/25.09.2008) privind regimul 

bateriilor şi acumulatorilor şi al 

deşeurilor de baterii şi acumulatori, 

modificat de HG nr. 1079/2011 (MO 

nr. 780/03.11.2011) 

   

18.  32011R0333 

Regulamentul (UE) nr. 333/2011 al 

Consiliului din 31 martie 2011 de 

stabilire a criteriilor de determinare a 

condiţiilor în care anumite tipuri de 

deşeuri metalice nu mai constituie 

deşeuri în temeiul Directivei 

2008/98/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului (JO L 94, 08.04.2011, 

pp. 2-11) 

ANPM  Nu este cazul. 

Regulamentul 

se adresează 

producătorilor 

de deşeuri. 

  

19.  32011R0661 

Regulamentul (UE) nr. 661/2011 al 

Comisiei din 8 iulie 2011 de 

modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 1418/2007 privind exportul 

ANPM 

MMP 

HG nr. 788/2007 (MO nr. 

522/02.08.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului 

European şi al Consiliului (CE) nr. 
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Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

anumitor deşeuri destinate recuperării 

către anumite ţări care nu sunt membre 

ale OCDE (JOL 181, 09.07.2011, p. 

22-24) 

1013/2006 privind transferul de 

deşeuri, modificat de HG nr. 

1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008) 

20.  32011R0664 

Regulamentul (UE) nr. 664/2011 al 

Comisiei din 11 iulie 2011 de 

modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 1013/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

transferurile de deșeuri pentru a 

include anumite amestecuri de deșeuri 

în anexa IIIA (JO L 182, 12.07.2011, 

p. 2-4) 

ANPM 

MMP 

HG nr. 788/2007 (MO nr. 

522/02.08.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului 

European şi al Consiliului (CE) nr. 

1013/2006 privind transferul de 

deşeuri, modificat de HG nr. 

1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008) 

   

21.  32012R0135 

Regulamentul (UE) nr. 135/2012 al 

Comisiei din 16 februarie 2012 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 

1013/2006 al Parlamentului European 

şi al Consiliului privind transferurile de 

deşeuri pentru a include anumite 

deşeuri neclasificate în anexa IIIB (JO 

L 46, 17.02.2012, p. 30-32) 

ANPM 

MMP 

HG nr. 788/2007 (MO nr. 

522/02.08.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului 

European şi al Consiliului (CE) nr. 

1013/2006 privind transferul de 

deşeuri, modificat de HG nr. 

1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008) 

   

 

 


