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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 
 
   SENATUL       CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
 
 

LEGE  

pentru ratificarea amendamentului la anexa A la Con ven ţia privind 
poluan ţii organici persisten ţi, adoptat ă la Stockholm la 22 mai 2001, 
adoptat prin decizia SC-5/3, cu ocazia celei de-a c incea reuniuni a 

Conferin ţei Părţilor, care a avut loc la Geneva,  
25-29 aprilie 2011  

 
 
 
Parlamentul României  adoptă prezenta lege. 
 
 Art. 1 - Se ratifică amendamentul la anexa A la Convenţia de la Stockholm 
privind poluanţii organici persistenţi, adoptat prin Decizia   SC-5/3 la cea de-a 
5-a Reuniune a Conferinţei Părţilor Convenţiei de la Stockholm, care a avut 
loc la Geneva între 25-29 aprilie 2011. 
 
Art. 2 -  Amendamentul intră în vigoare în termen de un an de la data 
comunicării de către depozitar a adoptării acestuia, respectiv la             
27 octombrie 2012. 
 
Art. 3 – (1)  Guvernul, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia 
mediului, întreprinde toate demersurile necesare în vederea punerii în 
aplicare a amendamentului. 
(2) În termen de doi ani de la data intrării în vigoare a amendamentului, 
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului ia măsurile necesare 
pentru reactualizarea Planului Naţional de Implementare a prevederilor 
Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 
mai 2001. 
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AMENDAMENT la Anexa A la Convenţia de la Stockholm*) 
 
     *) Traducere 

 
 
SC-5/3: Listarea endosulfanului tehnic şi a izomerilor aferen ţi acestuia  
 
Conferinţa Părţilor, 
 
Luând în considerare profilul de risc şi evaluarea managementului riscului 
pentru endosulfan (endosulfan tehnic, izomerii aferenţi acestuia şi sulfatul de 
endosulfan) transmis de Comitetul de examinare a poluanţilor organici 
persistenţi,1 
 
Ţinând cont de recomandarea Comitetului de examinare a poluanţilor 
organici persistenţi de a lista endosulfanul tehnic, izomerii aferenţi acestuia şi 
sulfatul de endosulfan în Anexa A la Convenţie, cu derogările specifice,2 
 
1. Decide modificarea Părţii I a Anexei A la Convenţia Stockholm privind 

poluanţii organici persistenţi şi listarea endosulfanul tehnic, izomerilor 
aferenţi acestuia, cu derogările specifice pentru producţie, aşa cum este 
permis părţilor listate în Registrul Derogărilor Specifice şi/sau pentru 
utilizarea asupra dăunătorilor culturilor complexe, prezentate în 
conformitate cu prevederile unei noi Părţi VI ale anexei, prin inserarea 
următorului rând:  

 
 Substanţă chimică  Activitate Derogare specifică  

Producţie Permis părţilor 
menţionate în 
Registru  

Endosulfan tehnic * (CAS No: 115-29-
7) şi izomerii acestuia * (CAS No: 959-
98-8 şi CAS No: 33213-65-9) 
 
 

Utilizare Dăunătorii culturilor 
complexe, listate în 
conformitate cu 
prevederile Părţii 
VI a prezentei 
Anexei  

 
2. Decide inserarea unei noi note (v) în Partea I a Anexei A după cum 

urmează:  
Endosulfan tehnic (CAS No: 115-29-7), izomerii acestuia (CAS No: 959-98-8 
şi CAS No: 33213-65-9) şi sulfatul de endosulfan  (CAS No: 1031-07-8) au 
fost evaluaţi şi identificaţi ca poluanţi organici persistenţi.  
 
3. Decide introducerea unei noi Părţi VI în Anexa A după cum urmează: 
 
                                                             
1  UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.2 şi UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.1. 
2  UNEP/POPS/COP.5/17. 
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Partea VI 
Endosulfan tehnic şi izomerii aferen ţi acestuia  (endosulfan) 
 
 Producţia şi utilizarea endosulfanului vor fi eliminate, cu excepţia 
părţilor care au notificat Secretariatul privind intenţia lor de a-l produce şi/sau 
utiliza, în conformitate cu articolul 4 din Convenţie. Derogările specifice pot fi 
disponibile pentru utilizarea endosulfanului în cazul următorilor dăunătorii ai 
culturilor complexe:  
 
Recolt ă Dăunător 
Măr Afide 
Arhar, gram  Afide, omizi, fluturi de mazăre, Maruca Vitrata 
Fasole, fasole pestriţă  Afide, minierul frunzei, musculiţe albe 
Chili, ceapă, cartof Afide, cicade 
Cafea Hypothenemus hampei, Telchin licus 
Bumbac Afide, omida capsulelor de bumbac, cicade, 

Pyralidae, omida roz, tripsi, musculiţe albe 
Vânătă, bamă Afide, molia Plutella xylostella, cicade, 

Leucinodes orbonalis 
Arahide Afide 
Iută Omidă păroasă Bihar, acarian galben  
Porumb Afide, Sesamia Calamistis, Telchin licus 
Mango Muştele fructelor, lăcuste  
Muştar Afide, ţânţăruşi  
Orez Ţânţăruşi, Dicladispa comigera, Telchin licus, 

cicade albe  
Ceai  Afide, omizi, Cydia leucostoma, păduchi ţestoşi 

şi lânoşi, cicade verzi mici, Geometridae de 
ceai, ţânţar de ceai, Thysanoptera 

Tutun Afide, Helicoverpa assulta  
Roşii Afide, Plutella xylostella, omizi, Lipidoptera, 

Leucinodes orbonalis, musculiţe albe 
Grâu Afide, Sesamia calamistis, termite 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentului la anexa A a Convenţiei privind 

poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptat prin decizia 

SC-5/3 cu ocazia celei de-a cincea reuniuni a Conferinţei Părţilor, la Geneva la 25-29 

aprilie 2011  

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ   

1.  Descrierea situa ţiei 
actuale 
 

România a ratificat Convenţia privind poluanţii organici 

persistenţi (POPs) adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 

prin Legea nr. 261/2004, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 638 din 15 iulie 2004. 

În perioada 25-29 aprilie 2011 a avut loc la Geneva, în 

Elveţia cea de-a cincea reuniune a Conferinţei Părţilor la 

Convenţia Stockholm. În cadrul acestei reuniuni, a fost 

dezbătută propunerea înaintată de către Comitetul de 

Examinare a POPs, de a lista o nouă substanţă în Anexa 

A a Convenţiei, respectiv endosulfanul tehnic şi izomerii 

aferenţi acestuia. La baza acestei propuneri a stat atât o 

documentaţie solidă, întocmită de către Partea care a 

nominalizat substanţa, precum şi analiza şi documentele 

elaborate de către membrii comitetului, realizate în 

conformitate cu prevederile Anexelor D, E şi F ale 

Convenţiei Stockholm. 

Conferinţa Părţilor a decis includerea endosulfanului 

tehnic şi a izomerilor aferenţi acestuia în Anexa A a 

Convenţiei, cu derogări specifice. 

Astfel, în cazul în care o Parte la Convenţie nu doreşte 

ratificarea/acceptarea amendamentului adus anexei la 

Convenţie, aceasta trebuie să notifice Depozitarul 

(Secretarul General al Naţiunilor Unite) într-o perioadă de 

un an de la data comunicării adoptării acestuia, şi anume 

până la data de 27 octombrie 2012. 
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2. Schimb ări preconizate Prezentul proiect de act normativ îşi propune să 

introducă în legislaţia naţională amendamentul adus 

Anexei A a Convenţiei privind POPs.  

Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ, se 

impune reactualizarea obiectivelor şi măsurilor prevăzute 

în Planul Naţional de Implementare, elaborat în 

conformitate cu prevederile art. 7 al Convenţiei, respectiv 

modificarea şi completarea Hotârârii Guvernului nr. 

1497/2008 privind aprobarea Planului naţional de 

implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii 

organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 

2001, aferent perioadei 2008 – 2029, pentru a putea 

gestiona situaţia curentă privind noua substanţă 

introdusă, cât şi pentru a putea preveni eventualele 

producţii sau utilizări. 

3. Alte informa ţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act norma tiv  

1.  Impactul 
macroeconomic 

Nu este cazul. 
 

1.1 Impactul asupra 
mediului concuren ţial 
şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul.  
 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Eliminarea şi/sau restricţionarea de noi substanţe POPs 

impune operatorilor economici să iniţieze utilizarea de 

substanţe alternative şi să realizeze investiţii pentru 

modernizarea instalaţiilor, în vederea creşterii 

performanţelor de mediu şi reducerii sau eliminării 

emisiilor de POPs.  

3. Impactul social 
 

Având în vedere că poluanţii organici persistenţi prezintă 

proprietăţi toxice, rezistă la degradare, se 

bioacumulează şi se transportă prin aer, apă şi specii 

migratoare, peste graniţele internaţionale şi sunt 

depozitaţi departe de locul de provenienţă, interzicerea şi 

restricţionarea unor noi substanţe identificate a fi POPs, 

are efecte benefice asupra sănătăţii populaţiei actuale 

cât şi asupra generaţiilor viitoare. 



 6 

 

4. Impactul asupra 
mediului 

Introducerea în Anexa A a Convenţiei a noii substanţe, 

considerată a îndeplini caracteristicile POPs, impune 

luarea de măsuri de către autorităţile competente, care 

au ca scop reducerea efectelor negative ale poluanţilor 

organici persistenţi asupra sănătăţii umane şi a mediului. 

Efectul implementării prevederilor Convenţiei pe plan 

naţional este unul benefic în dezvoltarea durabilă. 

5. Alte informa ţii Nu au fost identificate. 
Secţiunea a 4-a   

Impactul financiar asupra bugetului general consoli dat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pentru termen lung (pe 5 ani)  

Nu este cazul. 

Secţiunea a 5-a  
Efectele proiectului de act normativ asupra legisla ţiei în vigoare             

1.  Măsuri normative 
necesare pentru 
aplicarea prevederilor 
proiectului de act 
normativ :   
a) acte normative în 
vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de 
act normativ  
 
b) acte normative ce 
urmează a fi elaborate în 
vederea implementării 
noilor dispoziţii  

Se impune modificarea şi completarea Hotârârii 
Guvernului nr. 1497/2008 privind aprobarea Planului 
naţional de implementare a prevederilor Convenţiei 
privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la 
Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008 – 
2029. 

2. Conformitatea 
proiectului de act 
normativ cu legisla ţia 
comunitar ǎ în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Prezentul proiect de act normativ se emite pentru 

ratificarea amendamentului adus Anexei A a Convenţiei 

privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la 

Stockholm la 22 mai 2001. 

3.  Măsuri normative 
necesare aplic ării 
directe a actelor      
normative comunitare            

Nu este cazul. 

4.  Hotărâri ale Cur ţii de 
Justi ţie a Uniunii 
Europene                  

           Nu este cazul. 
 

5.  Alte acte normative 
şi/sau       documente 

Nu este cazul. 
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interna ţionale din     
care decurg 
angajamente           
 

6. Alte informa ţii                   Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 6-a 
Consult ările efectuate în vederea elabor ării proiectului de act normativ       

1.  Informa ţii privind 
procesul de consultare 
cu organismele 
neguvernamentale, 
institute de cercetare şi 
alte organisme implicate  

Nu este cazul. 

 

2. Fundamentarea alegerii 
organiza ţiilor cu care a 
avut loc consultarea, 
precum şi a modului în 
care activitatea acestor 
organiza ţii este legat ă 
de obiectul proiectului 
de act normativ 

Nu este cazul. 
 
 

3. Consult ările organizate 
cu autorit ăţile 
administra ţiei publice 
locale, în situa ţia în care 
proiectul de act 
normativ are ca obiect 
activit ăţi ale acestor 
autorit ăţi, în condi ţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind 
procedura de consultare 
a structurilor asociative 
ale autorit ăţilor 
administra ţiei publice 
locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative 

Nu este cazul. 

4. Consult ările desf ăşurate 
în cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu 
prevederile Hot ărârii 
Guvernului nr. 750/2005  
privind constituirea 
consiliilor 
interministeriale  
permanente 

Nu este cazul. 
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5. Informa ţii privind 
avizarea c ătre:                           
a) Consiliul Legislativ          
b) Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării                         
c) Consiliul Economic şi 
Social  
d) Consiliul Concuren ţei    
e) Curtea de Conturi              

Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de către 
Consiliul Legislativ. 
 

6. Alte informa ţii                   Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 7-a 
Activit ăţi de informare public ă privind elaborarea proiectului de act normativ                                                   

1.  Informarea societ ăţii 
civile cu privire la 
necesitatea elabor ării 
proiectului de act     
normativ  
 

În procesul de elaborare a prezentului proiect de act 

normativ au fost respectate regulile procedurale aplicabile 

pentru asigurarea transparenţei decizionale, prevăzute de 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică. Proiectul de act normativ împreună cu 

textul amendamentului, în limba română şi în limba 

engleză, au fost supuse comentariilor publicului prin 

publicarea pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi 

Pădurilor (www.mmediu.ro). 

2. Informarea societ ăţii 
civile cu privire la 
eventualul impact 
asupra mediului în 
urma implement ării 
proiectului de act 
normativ, precum şi 
efectele asupra 
sănătăţii şi securit ăţii 
cetăţenilor sau 
diversit ăţii biologice 

Nu este cazul. 

3. Alte informa ţii                  Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare  

1.  Măsuri de punere în 
aplicare a proiectului 
de act normativ de 
către autorit ăţile  
administra ţiei publice 
centrale şi/sau locale 
– înfiin ţarea unor noi  
organisme sau 
extinderea 

Pentru implementarea prezentului proiect de act normativ 

nu este necesară înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea 

unor instituţii. 
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competen ţelor 
institu ţiilor existente 

2.  Alte informa ţii                  Nu au fost identificate. 

 
Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de lege pentru 

ratificarea amendamentului la anexa A a Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, 

adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptat prin decizia SC-5/3 cu ocazia celei de-a 

cincea reuniuni a Conferinţei Părţilor, la Geneva la 25-29 aprilie 2011, care în forma 

prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl 

supunem spre adoptare. 

 
 

MINISTRUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
 

Rovana PLUMB 
 
 
 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 
 

Andrei MARGA 
 
 
 

VICEPRIM - MINISTRU 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 
 

Florin GEORGESCU 
 
 
 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI  
 

Titus CORL ĂŢEAN 


