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Regulamentele UE – Substanţe periculoase 

 

Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  32004R0648 

Regulamentul (CE) nr. 

648/2004 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 

31 martie 2004 privind 

detergenţii (Text cu relevanţă 

pentru SEE) (Text cu 

relevanţă pentru SEE) (JO L 

104, 8.04.2004, pp. 1–35)  

ANPM 

ANPC 

HG nr. 658/2007 (MO nr. 

460/09.07.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru asigurarea aplicării 

Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene privind detergenţii 

OM  nr.  333/2008 (MO nr. 

385/21.05.2008)  pentru aprobarea Listei 

laboratoarelor din România care 

efectuează teste conform prevederilor 

art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 

648/2004 al Parlamentului European şi 

al Consiliului Uniunii Europene privind 

detergenţii 

   

2.  32004R0850 

Regulamentul (CE) nr. 

850/2004 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

29 aprilie 2004 privind 

poluanţii organici persistenţi 

şi de modificare a Directivei 

79/117/CEE (JO L 158, 

30.4.2004, pp. 7–49)  

MMP 

ANPM 

HG  nr.  561/2008 (MO nr. 

417/03.06.2008)   privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European şi al Consiliului 

(CE) nr. 850/2004 privind poluanţii 

organici persistenţi şi pentru modificarea 

Directivei 79/117/CEE 

   

3.  32006R0907 

Regulamentul (CE) nr. 

907/2006 al Comisiei din 20 

iunie 2006 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 

ANPM 

ANPC 

HG nr. 658/2007 (MO nr. 

460/09.07.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru asigurarea aplicării 

Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 
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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 

648/2004 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

privind detergenţii în vederea 

adaptării anexelor III şi VII 

(Text cu relevanţă pentru 

SEE) (JO L 168, 20.06.2006, 

pp. 5 - 10) 

Uniunii Europene privind detergenţii 

OM  nr.  333/2008 (MO nr. 

385/21.05.2008)  pentru aprobarea Listei 

laboratoarelor din România care 

efectuează teste conform prevederilor 

art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 

648/2004 al Parlamentului European ș i 

al Consiliului Uniunii Europene privind 

detergenţii 

4.  32006R1195 

Regulamentul (CE) nr. 

1195/2006 al Consiliului din 

18 iulie 2006 de modificare a 

anexei IV la Regulamentul 

(CE) nr. 850/2004 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind poluanţii 

organici persistenţi (Text cu 

relevanţă pentru SEE) (JO L 

217, 8.08.2006, p. 1–3) 

MMP 

ANPM 

HG  nr.  561/2008 (MO nr. 

417/03.06.2008)   privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European şi al Consiliului 

(CE) nr. 850/2004 privind poluanţii 

organici persistenţi şi pentru modificarea 

Directivei 79/117/CEE 

   

5.  32006R1907 

Regulamentul (CE) Nr. 

1907/2006 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 

18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice 

(REACH), de înfiinţare a 

Agenţiei Europene pentru 

MMP 

ANPM 

GNM 

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO nr. 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (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 

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. 

1488/94 al Comisiei, precum 

şi a Directivei 76/769/CEE a 

Consiliului şi a Directivelor 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale 

Comisiei (JO  L 396/1, 

30/12/2006 P. 0001-0849), 

amendat de Regulamentul 

1272/2008, cu 1 rectificare 

(JO L 16, 20.1.2011, p. 1-6 ) 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, 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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

6.  32007R0172 

Regulamentul (CE) nr. 

172/2007 al Consiliului din 16 

februarie 2007 de modificare 

a anexei V la Regulamentul 

(CE) nr. 850/2004 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind poluanţii 

organici persistenţi (Text cu 

relevanţă pentru SEE) (JO L 

55, 23.02.2007, pp. 1–6) 

MMP 

ANPM 

HG  nr.  561/2008 (MO nr. 

417/03.06.2008)   privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European şi al Consiliului 

(CE) nr. 850/2004 privind poluanţii 

organici persistenţi şi pentru modificarea 

Directivei 79/117/CEE 

   

7.  32007R0323 

Regulamentul (CE) nr. 

323/2007 al Comisiei din 26 

MMP 

ANPM 

HG  nr.  561/2008 (MO nr. 

417/03.06.2008)   privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului 
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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 

martie 2007 de modificare a 

anexei V la Regulamentul 

(CE) nr. 850/2004 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind poluanţii 

organici persistenţi şi de 

modificare a Directivei 

79/117/CEE (Text cu 

relevanţă pentru SEE ) (JO L 

85, 27.03.2007, pp. 3–4) 

Parlamentului European şi al Consiliului 

(CE) nr. 850/2004 privind poluanţii 

organici persistenţi şi pentru modificarea 

Directivei 79/117/CEE 

8.  32007R1354 

Regulamentul (CE) nr. 

1354/2007 al Consiliului din 

15 noiembrie 2007 de 

adaptare a Regulamentului 

(CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind 

înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice 

(REACH), ca urmare a 

aderării Bulgariei şi a 

României la Uniunea 

Europeană (OJ L 304, 

22.11.2007, pp. 1-2 ) 

MMP 

ANPM 

GNM 

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO nr. 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, 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 
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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 

Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a 

directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

9.  32007R1451 

Regulamentului (CE) nr. 

1451/2007 în ceea ce priveşte 

prelungirea duratei derogărilor 

care permit introducerea pe 

piaţă a produselor biocide (JO 

L 325, 11.12.2007, pp. 3-65) 

MS 

 
   Nu este 

necesar 

cadru 

legislativ 

naţional 

10.  32008R0689 

Regulamentul (CE) nr. 

689/2008 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 

17 iunie 2008 privind exportul 

şi importul de produse 

chimice periculoase (JO L 

204, 31.7.2008, pp. 1-35) 

MMP 

ANV 

HG nr. 305/2007 (MO nr. 

226/03.04.2007) privind unele masuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase  

OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici periculoşi, 

precum şi modalităţile de colaborare 

dintre autorităţi, conform HG nr. 

305/2007 privind unele măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului (CE) nr. 

304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 
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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 

11.  32008R0987 

Regulamentul (CE) nr. 

987/2008 al Comisiei din 

8 octombrie 2008 de 

modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind 

înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice 

(REACH) în ceea ce priveşte 

anexele IV şi V (JO L 268, 

9.09.2008, pp. 14–19) 

MMP 

ANPM 

GNM 

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO nr. 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, 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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

   

12.  32008R 1102 

Regulamentul (CE) nr. 

1102/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

22 octombrie 2008 privind 

interzicerea exporturilor de 

mercur metalic şi de anumiţi 

MMP  Proiect de HG 
pentru aplicarea 

prevederilor 

Regulamentului 

(CE) nr. 1102/2008 

al Parlamentului 

European şi al 

Mai 

2012 

HG 

trebuie 

avizat de 6 

instituții 
(MMP, 

MECMA, 

MFP, 
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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 

compuşi şi amestecuri de 

mercur şi depozitarea în 

condiţii de siguranţă a 

mercurului metalic (JO L 304, 

14.11.2008, p. 75–79) 

Consiliului din 

22 octombrie 2008 

privind interzicerea 

exporturilor de 

mercur metalic şi de 

anumiţi compuşi şi 

amestecuri de 

mercur şi 

depozitarea în 

condiţii de siguranţă 

a mercurului 

metalic  

MAI, 

MAEur, 

MJ) HGul 

este în 

avizare 

externă 

13.  32008R1272 

Regulamentul (CE) nr. 

1272/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

16 decembrie 2008 privind 

clasificarea, etichetarea şi 

ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare 

şi de abrogare a Directivelor 

67/548/CEE şi 1999/45/CE, 

precum şi de modificare a 

Regulamentului (CE) 

nr. 1907/2006 (JO L 353, 

31.12.2008, pp. 1–1355), cu 

rectificarea din JO L 16, 

20.01.2011 si JO L 246, 

23.09.2011 

MMP 

ANPM 

MS 

GNM 

HG nr. 398/2010 (MO nr. 

283/30.04.2010) privind unele măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 1272/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

16 decembrie 2008 privind clasificarea, 

etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de 

abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 

1999/45/CE, precum şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

HG  nr. 937/2010 (MO nr. 

690/14.10.2010) privind clasificarea, 

ambalarea şi etichetarea la introducerea 

pe piaţă a preparatelor periculoase 

OUG nr. 122/2010 (MO nr. 

892/30.12.2010) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 
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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 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1272/2008 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 16 decembrie 2008 

privind clasificarea, etichetarea şi 

ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de 

abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 

1999/45/CE, precum şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

Lege nr. 195/2011 (MO nr. 

795/09.11.2011) pentru aprobarea OUG 

nr. 122/2010 privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1.272/2008 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 16 decembrie 2008 

privind clasificarea, etichetarea şi 

ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de 

abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 

1999/45/CE, precum şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 

14.  32008R1336 

Regulamentul (CE) nr. 

1336/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

16 decembrie 2008 de 

modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 648/2004 în vederea 

adaptării acestuia la 

ANPM 

ANPC 

HG nr. 658/2007 (MO nr. 

460/09.07.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru asigurarea aplicării 

Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene privind detergenţii 

OM  nr.  333/2008 (MO nr. 

385/21.05.2008)  pentru aprobarea Listei 
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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 

Regulamentul (CE) 

nr. 1272/2008 privind 

clasificarea, etichetarea şi 

ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor (JO L 354, 

31.12.2008, pp. 60-61)  

laboratoarelor din România care 

efectuează teste conform prevederilor 

art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 

648/2004 al Parlamentului European şi 

al Consiliului Uniunii Europene privind 

detergenţii 

15.  32009R0134 

Regulamentul (CE) nr. 

134/2009 al Comisiei din 

16 februarie 2009 de 

modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind 

înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice 

(REACH) în ceea ce priveşte 

anexa XI (JO L 46, 

17.02.2009, pp. 3–5) 

MMP 

ANPM 

GNM 

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO nr. 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, 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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

 

   



10 

Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

16.  32009R0304 

Regulamentul (CE) nr. 

304/2009 al Comisiei din 

14 aprilie 2009 de modificare 

a anexelor IV şi V la 

Regulamentul (CE) nr. 

850/2004 al Parlamentului 

European şi al Consiliului în 

ceea ce priveşte tratarea 

deşeurilor care conţin poluanţi 

organici persistenţi provenind 

din procedeele de producţie 

termice şi metalurgice (JO L 

96, 15.04.2009, pp. 33–36)   

MMP 

ANPM 

HG  nr.  561/2008 (MO nr. 

417/03.06.2008)   privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European şi al Consiliului 

(CE) nr. 850/2004 privind poluanţii 

organici persistenţi şi pentru modificarea 

Directivei 79/117/CEE 

   

17.  32009R0551 

Regulamentul (CE) nr. 

551/2009 al Comisiei din 

25 iunie 2009 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 

648/2004 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

privind detergenţii în scopul 

adaptării anexelor V şi VI 

(derogarea privind agenţii 

tensioactivi) (JO L 164, 

26.06.2006, pp. 3 - 6) 

 

ANPM 

ANPC 

HG nr. 658/2007 (MO nr. 

460/09.07.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru asigurarea aplicării 

Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene privind detergenţii 

OM  nr.  333/2008 (MO nr. 

385/21.05.2008)  pentru aprobarea Listei 

laboratoarelor din România care 

efectuează teste conform prevederilor 

art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 

648/2004 al Parlamentului European şi 

al Consiliului Uniunii Europene privind 

detergenţii 
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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 

18.  32009R0552 

Regulamentul (CE) nr. 

552/2009 al Comisiei din 

22 iunie 2009 de modificare a 

Regulamentului (CE) 

nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind 

înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice 

(REACH) în ceea ce priveşte 

anexa XVII (JO L 164, 

26.06.2009, pp. 7–31) 

MMP 

ANPM 

GNM 

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO nr. 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, 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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

   

19.  32009R0761 

Regulamentul (CE) nr. 

761/2009 al Comisiei din 

23 iulie 2009 de modificare, 

în scopul adaptării la 

progresele tehnice, a 

Regulamentului (CE) 

MMP 

ANPM 

GNM 

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO 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 

nr. 440/2008 de stabilire a 

metodelor de testare în 

temeiul Regulamentului (CE) 

nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind 

înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea  

substanţelor chimice 

(REACH) (JO L 220, 

24.08.2009, pp. 1–94) 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, 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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

20.  32009R0790 

Regulamentul (CE) nr. 

790/2009 al Comisiei din 

10 august 2009 de modificare, 

în vederea adaptării la 

progresul tehnic şi ştiinţific, a 

Regulamentului (CE) 

nr. 1272/2008 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind 

clasificarea, etichetarea şi 

ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor (JO L 235, 

05.09.2009, pp. 1–439) 

MMP 

ANPM 

MS 

GNM 

HG nr. 398/2010 (MO nr. 

283/30.04.2010) privind unele măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 1272/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

16 decembrie 2008 privind clasificarea, 

etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de 

abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 

1999/45/CE, precum şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

OUG nr. 122/2010 (MO nr. 

892/30.12.2010) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 
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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 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1272/2008 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 16 decembrie 2008 

privind clasificarea, etichetarea şi 

ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de 

abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 

1999/45/CE, precum şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

Lege nr. 195/2011 (MO nr. 

795/09.11.2011) pentru aprobarea OUG 

nr. 122/2010 privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1.272/2008 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 16 decembrie 2008 

privind clasificarea, etichetarea şi 

ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de 

abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 

1999/45/CE, precum şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 

21.  32009R1005 

Regulamentul (CE) nr. 

1005/2009 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 

16 septembrie 2009 privind 

substanţele care diminuează 

stratul de ozon 

(reformare) (Text cu relevanţă 

MMP OG nr. 9/2011 (MO nr. 78/31.12.2011) 

privind stabilirea unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 16 

septembrie 2009 privind substanţele care 

diminuează stratul de ozon şi de 

abrogare a Ordonanţei Guvernului 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 

pentru SEE) (JO L 286, 

31.10.2009, pp. 1–18) 

89/1999 privind regimul comercial şi 

introducerea unor restricţii la utilizarea 

hidrocarburilor halogenate care distrug 

stratul de ozon, aprobată cu modificari şi 

completari de Legea nr. 252/2011 (MO 

nr. 864/08.12.2011) 

22.  32010R0015 

Regulamentul (UE) nr. 

15/2010 al Comisiei din 7 

ianuarie 2010 de modificare a 

anexei I la Regulamentul (CE) 

nr. 689/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

privind exportul şi importul de 

produse chimice periculoase 

(Text cu relevanţă pentru 

SEE) (JO L 6, 9.01.2010, pp. 

1-5) 

MMP 

ANV 

HG nr. 305/2007 (MO nr. 

226/03.04.2007) privind unele masuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase  

OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici periculoşi, 

precum şi modalităţile de colaborare 

dintre autorităţi, conform HG nr. 

305/2007 privind unele măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului (CE) nr. 

304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

   

23.  32010R0196 

Regulamentul (UE) nr. 

196/2010 al Comisiei din 9 

martie 2010 de modificare a 

MMP 

ANV  

HG nr. 305/2007 (MO nr. 

226/03.04.2007) privind unele masuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 304/2003/CEE al Parlamentului 
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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 

anexei I la Regulamentul (CE) 

nr. 689/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

privind exportul şi importul de 

produse chimice periculoase 

(Text cu relevanţă pentru 

SEE) (JO L 60, 10.03.2010, 

pp. 5-8) 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase  

OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici periculoşi, 

precum şi modalităţile de colaborare 

dintre autorităţi, conform HG nr. 

305/2007 privind unele măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului (CE) nr. 

304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

24.  32010R0276 

Regulamentul (UE) nr. 

276/2010 al Comisiei din 

31 martie 2010 de modificare 

a Regulamentului (CE) 

nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind 

înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice 

(REACH) în ceea ce priveşte 

anexa XVII (diclorometan, 

uleiuri lampante şi lichide de 

MMP 

ANPM 

GNM 

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO nr. 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice (REACH), de 
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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 

aprins focul pentru barbecue 

şi compuşi organostanici) (JO 

L 86, 01.04.2010, pp. 7-12) 

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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

25.  32010R0298 

Regulamentul (UE) nr. 
298/2010 al Comisiei din 

9 aprilie 2010 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 

1451/2007 în ceea ce priveşte 

prelungirea duratei derogărilor 

care permit introducerea pe 

piaţă a produselor biocide (JO 

L 90, 10.04.2010, pp. 4-5) 

MS 

 
   Nu este 

necesar 

cadru 

legislativ 

naţional 

26.  32010R0440 

Regulamentul (UE) nr. 

440/2010 al Comisiei din 

21 mai 2010 privind taxele 

plătite Agenţiei Europene 

pentru Produse Chimice în 

conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 1272/2008 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind 

clasificarea, etichetarea şi 

ECHA     
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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 

ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor (JO L 126, 

22.05.2010, pp. 1–5) 

27.  32010R0453 

Regulamentul (UE) nr. 

453/2010 al Comisiei din 

20 mai 2010 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea şi 

restricţionarea substanţelor 

chimice (REACH) (JO L 133, 

31.05.2010, pp. 1–43) 

MMP 

ANPM 

GNM 

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO nr. 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, 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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

   

28.  32010R0744 

Regulamentul (UE) nr. 

744/2010 al Comisiei din 

18 august 2010 de modificare 

MMP OG nr. 9/2011 (MO nr. 78/31.12.2011) 

privind stabilirea unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului 
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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 

a Regulamentului (CE) 

nr. 1005/2009 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind substanţele 

care diminuează stratul de 

ozon, în ceea ce priveşte 

utilizările critice ale halonilor 

(JO L 218, 19.08.2010, pp. 2–

8) 

European şi al Consiliului din 16 

septembrie 2009 privind substanţele care 

diminuează stratul de ozon şi de 

abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 

89/1999 privind regimul comercial şi 

introducerea unor restricţii la utilizarea 

hidrocarburilor halogenate care distrug 

stratul de ozon, aprobată cu modificări şi 

completări de Legea nr. 252/2011 (MO 

nr. 864/08.12.2011) 

29.  32010R0756 

Regulamentul (UE) nr. 

756/2010 al Comisiei din 

24 august 2010 de modificare 

a Regulamentului (CE) 

nr. 850/2004 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

privind poluanţii organici 

persistenţi în ceea ce priveşte 

anexele IV şi V (JO L 223, 

25.08.2010, pp. 20-28) 

MMP 

ANPM 

HG  nr.  561/2008 (MO nr. 

417/03.06.2008)   privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European şi al Consiliului 

(CE) nr. 850/2004 privind poluanţii 

organici persistenţi şi pentru modificarea 

Directivei 79/117/CEE 

   

30.  32010R0757 

Regulamentul (UE) nr. 

757/2010 al Comisiei din 

24 august 2010 de modificare 

a Regulamentului (CE) 

nr. 850/2004 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

privind poluanţii organici 

persistenţi în ceea ce priveşte 

MMP 

ANPM 

HG  nr.  561/2008 (MO nr. 

417/03.06.2008)   privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European şi al Consiliului 

(CE) nr. 850/2004 privind poluanţii 

organici persistenţi şi pentru modificarea 

Directivei 79/117/CEE 
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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 

anexele I şi III (JO L 223, 

25.08.2010, pp. 29-36) 

31.  32010R1152 

Regulamentul (UE) nr. 

1152/2010 al Comisiei din 

8 decembrie 2010 de 

modificare, în scopul adaptării 

la progresele tehnice, a 

Regulamentului (CE) nr. 

440/2008 de stabilire a 

metodelor de testare în 

temeiul Regulamentului (CE) 

nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind 

înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice 

(REACH) Text cu relevanţă 

pentru SEE (JO L 324, 

9.12.2010, p. 13-38) 

MMP 

ANPM 

GNM 

ANSVSA 

MS 

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO nr. 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, 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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

   

32.  32011R0143 

Regulamentul (UE) nr. 

143/2011 al Comisiei din 

17 februarie 2011 de 

modificare a anexei XIV la 

MMP 

ANPM 

GNM  

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 
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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 

Regulamentul (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea şi 

restricţionarea substanţelor 

chimice (REACH) (JO L 44, 

18.02.2011, pp. 2-6) cu 

rectificarea din 24.02.2011 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO nr. 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, 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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

33.  32011R0186 

Regulamentul (UE) nr. 

186/2011 al Comisiei din 

25 februarie 2011 de 

modificare a anexei I la 

Regulamentul (CE) nr. 

689/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

privind exportul şi importul de 

produse chimice periculoase 

(JO L53, 26.02.2011, pp.41-

44) 

MMP 

ANV 

HG nr. 305/2007 (MO nr. 

226/03.04.2007) privind unele masuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase  

OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici periculoşi, 
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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 

precum şi modalităţile de colaborare 

dintre autorităţi, conform HG nr. 

305/2007 privind unele măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului (CE) nr. 

304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

34.  32011R0207 

Regulamentul (UE) nr. 

207/2011 al Comisiei din 

2 martie 2011 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor 

chimice (REACH) în ceea ce 

privește anexa XVII 

(difenileter, derivat 

pentabromurat și PFOS) (JO L 

58, 3.03.2011, pp.27-28) 

MMP 

ANPM 

GNM 

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO nr. 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, 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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
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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 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

35.  32011R0214 

Regulamentul (UE) nr. 

214/2011 al Comisiei din 

3 martie 2011 de modificare a 

anexelor I şi V la 

Regulamentul (CE) nr. 

689/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

privind exportul şi importul de 

produse chimice periculoase 

(JO L 59, 4.03.2011, pp. 8-14) 

MMP 

ANV 

HG nr. 305/2007 (MO nr. 

226/03.04.2007) privind unele masuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase  

OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici periculoşi, 

precum şi modalităţile de colaborare 

dintre autorităţi, conform HG nr. 

305/2007 privind unele măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului (CE) nr. 

304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

   

36.  32011R0252 

Regulamentul (UE) nr. 

252/2011 al Comisiei din 

15 martie 2011 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea și 

MMP 

ANPM 

GNM 

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO nr. 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 
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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 

restricționarea substanțelor 

chimice (REACH) în ceea ce 

privește anexa I (JO L 69, 

16.03.2011, pp. 3-6) 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, 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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

37.  32011R0253 

Regulamentul (UE) nr. 

253/2011 al Comisiei din 

15 martie 2011 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea si 

restricționarea substanțelor 

chimice (REACH) în ceea ce 

privește anexa XIII (JO L 69, 

16.03.2011, pp. 7-12) 

MMP 

ANPM 

GNM 

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO nr. 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice (REACH), de 

înfiinţare a Agenţiei Europene pentru 

Produse Chimice, de modificare a 
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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 

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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

38.  32011R0286 

Regulamentul (UE) nr. 

286/2011 al Comisiei din 

10 martie 2011 de modificare, 

în vederea adaptării la 

progresul tehnic şi ştiinţific, a 

Regulamentului (CE) 

nr. 1272/2008 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind 

clasificarea, etichetarea şi 

ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor (JO L 83, 

30.3.2011, pp. 1-53) cu 

rectificarea din  JO L 138, 

26.05.2011 

MMP 

ANPM 

MS 

GNM 

HG nr. 398/2010 (MO nr. 

283/30.04.2010) privind unele măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 1272/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

16 decembrie 2008 privind clasificarea, 

etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de 

abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 

1999/45/CE, precum şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

OUG nr. 122/2010 (MO nr. 

892/30.12.2010) privind stabilirea 

sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1272/2008 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 16 decembrie 2008 

privind clasificarea, etichetarea şi 

ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de 

abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 

1999/45/CE, precum şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:083:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:083:SOM:RO:HTML


25 

Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

Lege nr. 195/2011 (MO nr. 

795/09.11.2011) pentru aprobarea OUG 

nr. 122/2010 privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1.272/2008 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 16 decembrie 2008 

privind clasificarea, etichetarea şi 

ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de 

abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 

1999/45/CE, precum şi de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 

39.  32011R0291 

Regulamentul (UE) nr. 

291/2011 al Comisiei din 

24 martie 2011 privind 

utilizările esenţiale de laborator 

şi analitice autorizate în 

Uniune ale substanţelor 

reglementate, altele decât 

hidroclorofluorocarburile, în 

temeiul Regulamentului (CE) 

nr. 1005/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

privind substanţele care 

diminuează stratul de ozon (JO 

L79, 25.04.2011, pp. 4-6) 

 
 

MMP OG nr. 9/2011 (MO nr. 78/31.12.2011) 

privind stabilirea unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 16 

septembrie 2009 privind substanţele care 

diminuează stratul de ozon şi de 

abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 

89/1999 privind regimul comercial şi 

introducerea unor restricţii la utilizarea 

hidrocarburilor halogenate care distrug 

stratul de ozon, aprobată cu modificări şi 

completări de Legea nr. 252/2011 (MO 

nr. 864/08.12.2011) 

   



26 

Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

40.  32011R0366 

Regulamentul (UE) nr. 

366/2011 al Comisiei din 

14 aprilie 2011 de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea şi 

restricţionarea substanţelor 

chimice (REACH) în ceea ce 

priveşte anexa XVII 

(Acrilamidă) (JO L 101, 

15.04.2011, p. 12-13) 

MMP 

ANPM 

GNM 

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO nr. 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, 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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

   

41.  32011R0494 

Regulamentul (UE) nr. 

494/2011 al Comisiei din 

20 mai 2011 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

MMP 

ANPM 

GNM 

Lege nr. 349/2007 (MO nr. 

840/07.12.2007) privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, 

modificată de Lege nr. 249/2011 (MO 

nr. 867/8.12.2011) 

HG nr. 477/2009 (MO 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 

privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea şi 

restricţionarea substanţelor 

chimice (REACH) în ceea ce 

priveşte anexa XVII (Cadmiu) 

(JO L134, 21.05.2011, pp. 2-

5) cu rectificarea din  JO L 

136, 24.05.2011 

304/8.05.2009) privind stabilirea 

sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1907/2006 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, 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 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

42.  32011R0537 

Regulamentul (UE) nr. 

537/2011 al Comisiei din 

1 iunie 2011 privind 

mecanismul de alocare a 

cantităților de substanţe 

reglementate autorizate pentru 

utilizări de laborator şi analitice 

în Uniune în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 

1005/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

privind substanţele care 

diminuează stratul de ozon (JO 

MMP OG nr. 9/2011 (MO nr. 78/31.12.2011) 

privind stabilirea unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 16 

septembrie 2009 privind substanţele care 

diminuează stratul de ozon şi de 

abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 

89/1999 privind regimul comercial şi 

introducerea unor restricţii la utilizarea 

hidrocarburilor halogenate care distrug 

stratul de ozon, aprobată cu modificări şi 

completări de Legea nr. 252/2011 (MO 

nr. 864/08.12.2011) 

   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:134:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:134:SOM:RO:HTML
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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 

L 147, 2.6.2011, p. 4-5)  

43.  32011R0834 

Regulamentul (UE) 

nr. 834/2011 al Comisiei din 

19 august 2011 de modificare a 

anexei I la Regulamentul (CE) 

nr. 689/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

privind exportul şi importul de 

produse chimice periculoase 

(JO L 215, 20.08.2011, p. 1-3) 
 

MMP 

ANV 

HG nr. 305/2007 (MO nr. 

226/03.04.2007) privind unele masuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase  

OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici periculoşi, 

precum şi modalităţile de colaborare 

dintre autorităţi, conform HG nr. 

305/2007 privind unele măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului (CE) nr. 

304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

   

44.  32012R0071 

Regulamentul (UE) 

nr. 71/2012 al Comisiei din 

27 ianuarie 2012 de 

modificare a anexei I la 

Regulamentul (CE) 

nr. 689/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

privind exportul şi importul de 

MMP 

 
OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici periculoşi, 

precum şi modalităţile de colaborare 

dintre autorităţi, conform HG nr. 

305/2007 privind unele măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului (CE) nr. 

Nu sunt necesare. - - 
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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 

produse chimice periculoase 

(JO L 26, 28.01.2012, p.23-

25) 

304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

45.  32012R0109 

Regulamentul (UE) nr. 

109/2012 al Comisiei din 

9 februarie 2012 de 

modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind 

înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice 

(REACH) în ceea ce priveşte 

anexa XVII (substanţe 

CMR) (JO L 27, 10.02.2012, 

p. 1-49) 

MMP 

ANPM 

GNM 

MS 

 MMSS 

Legea nr. 349/2007 privind 

reorganizarea cadrului instituţional în 

domeniul managementului substanţelor 

chimice 

Legea nr. 249/2011 pentru modificarea 

articolului 4 din Legea nr. 349/2007 

privind reorganizarea cadrului 

instituţional în domeniul 

managementului substanţelor 
HG nr.  477/2009 privind stabilirea 

dispoziţiilor referitoare la sancţiunile 

aplicabile pentru încălcarea prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 

privind înregistrarea, evaluarea, 

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. 

1488/94 al Comisiei, precum şi a 

Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a 

Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 
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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 

46.  32012R0125 

Regulamentul (UE) 

nr. 125/2012 al Comisiei din 

14 februarie 2012 de 

modificare a anexei XIV la 

Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind 

înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice 

(„REACH”) (JO L 41, 

15.02.2012, p. 1-4) 

MMP 

ANPM 

GNM 

MS 

 MMSS 

 

Legea nr. 349/2007 privind 

reorganizarea cadrului instituţional în 

domeniul managementului substanţelor 

chimice 

Legea nr. 249/2011 pentru modificarea 

articolului 4 din Legea nr. 349/2007 

privind reorganizarea cadrului 

instituţional în domeniul 

managementului substanţelor 
HG nr.  477/2009 privind stabilirea 

dispoziţiilor referitoare la sancţiunile 

aplicabile pentru încălcarea prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 

privind înregistrarea, evaluarea, 

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. 

1488/94 al Comisiei, precum şi a 

Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a 

Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 

   

47.  3212R0259 

Regulamentul (UE) nr. 

259/2012 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

ANPM 

ANPC 

HG nr. 658/2007 (MO nr. 

460/09.07.2007) privind stabilirea unor 

măsuri pentru asigurarea aplicării 

Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al 
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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 

14 martie 2012 de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 

648/2004 în ceea ce priveşte 

utilizarea fosfaţilor şi a altor 

compuşi ai fosforului în 

detergenţii de rufe destinaţi 

consumatorilor şi în 

detergenţii pentru maşini 

automate de spălat vase 

destinaţi consumatorilor JO L 

94, 30.3.2012, p. 16-21 

Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene privind detergenţii 

OM  nr.  333/2008 (MO nr. 

385/21.05.2008)  pentru aprobarea Listei 

laboratoarelor din România care 

efectuează teste conform prevederilor 

art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 

648/2004 al Parlamentului European şi 

al Consiliului Uniunii Europene privind 

detergenţii 

 


