
                              

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ: Hotărâre a Guvernului privind restricțiile de utilizare a 

numitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.                                                 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1.Descrierea situaţiei 

actuale 

În prezent, în România, utilizarea anumitor substanțe 

periculoase în echipamentele electrice și electronice este 

reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind 

limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în 

echipamentele electrice și electronice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

2.Schimbări 

preconizate 

Având în vedere angajamentele asumate de România prin 

Tratatul de aderare, domeniul protecției mediului reprezintă o 

prioritate naţională și obligă transpunerea acquis-ului comunitar 

din domeniu. 

 

Prezenta hotărâre urmăreşte transpunerea în totalitate a 

Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 8 iunie 2011, privind restricțiile de utilizare a 

anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și 

electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

seria L, nr. 174 din 1 iunie 2011, Directiva Delegată 

2012/50/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, 

în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 

2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea 

ce privește o scutire referitoare la aplicații conținând plumb, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 

348 din 18 decembrie 2012 și Directiva Delegată 2012/51/UE a 

Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, în scopul 

adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 

2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea 

ce privește o scutire referitoare la aplicații conținând cadmiu, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 

348 din 18 decembrie 2012 

 

Prezenta hotărâre stabilește norme privind restricțiile de 

utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele 

electrice și electronice, denumite în continuare EEE, 



                              

contribuind astfel la protecția sănătății umane și a mediului, 

inclusiv recuperarea și eliminarea ecologică a deșeurilor de 

EEE. 

3. Alte informaţii Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 19  noiembrie 2008  privind  deșeurile și 

implicit Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, care 

transpune Directiva sus menționată, acordă prioritate prevenirii 

în legislația  privind deșeurile. Prevenirea presupune adoptarea 

unor măsuri de reducere a conținutului de substanțe nocive din 

materiale și produse. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1.Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1^1Impact asupra 

mediului concurenţial 

şi domeniului 

ajutoarelor de stat  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Luând în considerare fezabilitatea tehnică și  economică, 

inclusiv în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii 

(IMM-uri) cea mai eficientă cale de a  asigura o reducere 

semnificativă a riscurilor pentru sănătate și mediu pe care le  

pot  prezenta  aceste   substanțe,  în  scopul  atingerii nivelului  

de  protecție  ales în  Uniune, este substituirea acelor substanțe 

periculoase  din  EEE  cu  materiale sigure sau  mai sigure.  

Este   posibil  ca  restricționarea  folosirii acestor substanțe 

periculoase să mărească posibilitățile și rentabilitatea  

economică ale reciclării deșeurilor de  EEE  și să scadă  

impactul negativ asupra sănătății lucrătorilor  din instalațiile de 

reciclare. 

3. Impactul social Prevederile acestui act normativ vor conduce la un nivel ridicat 

de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. 

4.Impactul asupra 

mediului 

 Prin intermediul prezentei hotărâri  se  asigură că  EEE  

introduse  pe  piață, inclusiv cablurile și  piesele de  schimb  

pentru  repararea sau reutilizarea acestora  ori  pentru   

îmbunătățirea   funcțiilor  sau mărirea capacității acestora,  nu  

conțin următoarele substanțe periculoase: plumb (valoarea 

concentrației maxime din greutate tolerate în materialele 

omogene este de 0,1 % ), mercur (valoarea concentrației 

maxime din greutate tolerate în materialele omogene este de 0,1 



                              

%), cadmiu (valoarea concentrației maxime din greutate 

tolerate în materialele omogene este de 0,01 %), crom 

hexavalent (valoarea concentrației maxime din greutate tolerate 

în materialele omogene este de 0,1 %), bifenil-polibromurați - 

PBB (valoarea concentrației maxime din greutate tolerate în 

materialele omogene este de 0,1 %), eteri de difenil 

polibromurați - DEPB (valoarea concentrației maxime din 

greutate tolerate în materialele omogene este de 0,1 %). 

 

În lipsa acestei reglementări, chiar dacă deșeurile  de  EEE   ar  

fi  colectate separat  și  ar   fi   supuse  unor   procese  de   

reciclare, conținutul  lor   de  mercur,  cadmiu,  plumb,  crom  

VI, bifenil-polibromurați (BPB) și  eteri  de  difenil  polibro 

murați (DEPB) ar putea prezenta riscuri  pentru sănătate sau 

pentru mediu, în special atunci  când nu sunt tratate în condiții 

optime. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei -  

Indicatori Anul 

curent  

Următorii 4 ani  Media pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale 

veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului 

general consolidat 

2.Modificări ale 

cheltuielilor bugetare 

3.Impact financiar 

4.Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

5.Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

6.Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 



                              

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei 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. 

 

 

 

La data întrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind 

limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase 

în echipamentele electrice și electronice, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 

din 12 septembrie 2005, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Vor fi elaborate ordine comune ale ministrului 

economiei și al ministrului mediului și 

schimbărilor climatice pentru armonizarea 

legislației naționale cu actele delegate emise de 

Comisia Europeană pentru adoptarea unor măsuri 

detaliate pentru asigurarea conformității cu aceste 

valori ale concentrațiilor maxime, ținând seama, 

printre altele de straturile de acoperire a 

suprafeței. 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare. 

Prezenta Hotărâre transpune Directiva 

2011/65/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 8 iunie 2011, privind restricțiile de 

utilizare a anumitor substanțe periculoase în 

echipamentele electrice și electronice, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 

174 din 1 iunie 2011, Directiva Delegată 

2012/50/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de 

modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, 

a anexei III la Directiva 2011/65/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce 

privește o scutire referitoare la aplicații conținând 

plumb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 348 din 18 decembrie 2012 

și Directiva Delegată 2012/51/UE a Comisiei din 

10 octombrie 2012 de modificare, în scopul 

adaptării la progresul tehnic, a anexei III la 

Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European 



                              

și a Consiliului în ceea ce privește o scutire 

referitoare la aplicații conținând cadmiu, publicată 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 

nr. 348 din 18 decembrie 2012. 

3.Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5.Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1.Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2.Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului  în 

care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul proiectului de 

act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3.Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul 

de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative 

ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4.Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



                              

interministeriale permanente 

5.Informaţii privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

1.Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Pentru prezenta hotărâre a fost îndeplinită 

procedura privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, prevăzută de Legea nr. 

52/2003, acesta fiind publicat pe pagina de 

Internet a Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice. 

2.Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum 

şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Informarea societăţii civile s-a realizat în perioada 

de consultărilor publice. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1.Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale, înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Nu se prevede înfiinţarea de noi organisme de stat 

pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 

3.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

 

 

 

 



                              

 

Luând în considerare cele expuse, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a 

Guvernului privind restricțiile de utilizare a numitor substanțe periculoase în 

echipamentele electrice și electronice, care în forma prezentată a fost avizat de 

ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 
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