
OM_344_2009 Page 1 
 

ORDIN   Nr. 344/732 din 31 martie 2009 

privind completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al 

ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.226/1.771/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în 

echipamentele electrice şi electronice 

EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI 

              Nr. 344 din 31 martie 2009 

              MINISTERUL ECONOMIEI 

              Nr. 732 din 21 aprilie 2009 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 291 din  5 mai 2009 

 

    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind 

limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Mediului şi al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

    ministrul mediului şi ministrul economiei emit prezentul ordin. 

 

    ART. I 

    Anexa la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi 

finanţelor nr. 1.226/1.771/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 

privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi 

electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 12 septembrie 2007, 

se completează după cum urmează: 

    - după punctul 29 se introduc trei noi puncte, punctele 30 - 32, cu următorul cuprins: 

    "30. Aliajele de cadmiu utilizate la îmbinările electromecanice, prin lipire, ale 

conductorilor electrici amplasaţi direct pe bobina vocală a traductorilor utilizaţi în 

construcţia difuzoarelor de mare putere, având nivelul presiunii sonore de cel puţin 100 dB(A). 

    31. Plumbul din materialele de lipit utilizate în construcţia lămpilor plane fluorescente 

fără mercur (care, de exemplu, sunt utilizate la afişajele cu cristale lichide, la iluminatul 

decorativ sau industrial). 

    32. Oxizii de plumb din etanşările cu frită utilizate în construcţia montajelor tip fereastră 

pentru tuburile laser cu argon şi kripton." 

    ART. II 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

                                     * 
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 Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei 2008/385/CE de modificare, în scopul adaptării la 

progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în 

ceea ce priveşte scutirile referitoare la aplicaţiile de plumb şi cadmiu, publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene nr. L 136 din 24 mai 2008. 

                            Ministrul mediului, 

                             Nicolae Nemirschi 

                            Ministrul economiei, 

                              Adriean Videanu 

 


