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Controlul poluării industriale 

 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  31998D0433 

Decizia 1998/433/CE din 26 iunie 1998 

privind stabilirea unor criterii armonizate 

pentru acordarea de exceptări în conformitate 

cu articolul 9 din Directiva 96/82/CE a 

Consiliului privind controlul asupra riscului de 

accidente majore care implică substanţe 

periculoase [notificată cu numărul C(1998) 

1758] (Text cu relevanţă pentru SEE) ediţie 

specială în limba română: capitol 05, volum 

05, p. 73 - 74  

sfârşitul termenului de valabilitate: 

31/05/2015; abrogat prin 32012L0018 

IGSU 

MMSC 

 

HG nr. 804/2007 (MO nr. 

539/08.08.2007) privind 

controlul asupra pericolelor de 

accident major în care sunt 

implicate substanţe 

periculoase, modificată de 

HG nr. 79/2009 (MO nr. 

104/20.02.2009) 

- - - 

2.  32000D0541 

Decizia 2000/541/CE din 6 septembrie 2000 

privind criteriile de evaluare a planurilor 

naţionale în conformitate cu articolul 6 din 

Directiva 1999/13/CE
1
 a Consiliului [notificată 

cu numărul C(2000) 2473] ediţie specială în 

limba română: capitol 15, volum 06, p. 91 - 94 

MMSC HG nr. 699/2003 (MO nr. 

489/08.07.2003) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

reducerea emisiilor de 

compuşi organici volatili 

datorate utilizării solvenţilor 

organici în anumite activităţi 

şi instalaţii, modificată şi 

completată de HG nr. 

1902/2004 (MO nr. 

1102/25.11.2004), HG nr. 

735/2006 (MO nr. 

521/16.06.2006), HG nr. 

1339/2006 (MO nr. 

821/05.10.2006) şi HG nr. 

- - - 

                                                 
1
 Directiva 1999/13/CE este abrogată de Directiva 2010/75/UE începând cu  7 ianuarie 2014 
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371/2010 (MO nr. 

278/28.04.2010) 

3.  32000D0728 

Decizia Comisiei 2000/728/CE din 

10 noiembrie 2000 de stabilire a taxelor pentru 

cererile de acordare a etichetei ecologice 

comunitare şi a taxelor anuale [notificată cu 

numărul C(2000) 3279] Text cu relevanţă 

pentru SEE (JO L 293, 22.11.2000, p. 18-19), 

modificată de Decizia Comisiei 2003/393/CE 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

4.  32000D0729 

Decizia 2000/729/CE din 10 noiembrie 2000 

privind un contract tip referitor la condiţiile de 

utilizare a etichetei ecologice comunitare 

[notificată cu numărul C(2000) 3278] Text cu 

relevanţă pentru SEE, editie specială în limba 

română: capitol 15, volum 06, p. 163 - 166  

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

5.  32006D0799 

Decizia 2006/799/CE din 3 noiembrie 2006 de 

stabilire a criteriilor ecologice revizuite şi a 

cerinţelor de evaluare şi de verificare 

corespunzătoare pentru acordarea etichetei 

ecologice comunitare pentru amelioratorii de 

sol [notificată cu numărul C(2006) 5369] Text 

cu relevanţă pentru SEE editie speciala in 

limba româna: capitol 13 volum 54 p. 259 – 

265, modificată de Decizia 2009/888/CE, 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 
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Decizia 2011/740/UE şi Decizia 2013/295/UE 

(sfârşitul termenului de valabilitate: 

31/12/2014) 

6.  32007D0064 

Decizia 2007/64/CE din 15 decembrie 2006 de 

stabilire a unor criterii ecologice revizuite şi a 

cerințelor de evaluare și de verificare 

corespunzătoare pentru acordarea etichetei 

ecologice comunitare pentru substraturile de 

cultură [notificată cu numărul C(2006) 6962] 

(Text cu relevanță pentru SEE) editie speciala 

in limba româna: capitol 15 volum 18 p. 271 – 

277, modificată de Decizia 2009/888/CE, 

Decizia 2011/740/UE şi Decizia 2013/295/UE 

(sfârşitul termenului de valabilitate: 

31/12/2014) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

7.  32007D0506 

Decizia 2007/506/CE din 21 iunie 2007 de 

stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea 

de etichete ecologice săpunurilor, şampoanelor 

şi balsamurilor de păr [notificată cu numărul 

C(2007) 3127] (Text cu relevanţă pentru SEE) 

JO L 186, 18.7.2007, p. 36-45, modificată de 

Decizia 2009/888/CE, Decizia 2011/740/UE 
şi Decizia 2013/135/UE (sfârşitul termenului 

de valabilitate: 31/12/2013) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

8.  32007D0531 

Decizia 2007/531/CE din 26 iulie 2007 

privind chestionarul utilizat de către statele 

MMSC HG nr. 699/2003 (MO nr. 

489/08.07.2003) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

- - - 
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membre la întocmirea rapoartelor privind 

punerea în aplicare a Directivei 1999/13/CE
2
 a 

Consiliului privind reducerea emisiilor de 

compuşi organici volatili datorate utilizării 

solvenţilor organici în anumite activităţi şi 

instalaţii în perioada 2008-2010 [notificată cu 

numărul C(2007) 3547] JO L 195, 27.7.2007, 

p. 47-49  

reducerea emisiilor de 

compuşi organici volatili 

datorate utilizării solvenţilor 

organici în anumite activităţi 

şi instalaţii, modificată şi 

completată de HG nr. 

1902/2004 (MO nr. 

1102/25.11.2004), HG nr. 

735/2006 (MO nr. 

521/16.06.2006), HG nr. 

1339/2006 (MO nr. 

821/05.10.2006) şi HG nr. 

371/2010 (MO nr. 

278/28.04.2010) 

9.  32007D0742 

Decizia 2007/742/CE din 9 noiembrie 2007 

privind stabilirea criteriilor ecologice de 

acordare a etichetei ecologice comunitare 

pentru pompe de căldură acţionate electric, 

pompe de căldură acţionată cu gaze şi pompe 

de căldură cu absorbţie acţionată cu gaze 

[notificată cu numărul C(2007) 5492] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) JO L 301, 20.11.2007, 

p. 14-25, modificată de Decizia 2009/888/CE, 

Decizia 2011/740/UE şi Decizia 2013/135/UE 

(sfârşitul termenului de valabilitate: 

31/12/2013) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

10.  32007D0747 

Decizia 2007/747/CE din 19 noiembrie 2007 

privind recunoaşterea, în conformitate cu 

articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 

MMSC HG nr. 57/2011 (MO nr. 

119/16.02.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării 

- - - 

                                                 
2
 Directiva 1999/13/CE este abrogată de Directiva 2010/75/UE începând cu  7 ianuarie 2014 
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761/2001 al Parlamentului European şi al 

Consiliului, a procedurilor de certificare 

necesare în scopul participării voluntare a 

organizaţiilor la sistemul comunitar de 

management de mediu şi audit (EMAS) şi de 

abrogare a Deciziei 97/264/CE [notificată cu 

numărul C(2007) 5291] (Text cu relevanţă 

pentru SEE) (JO L 303, 21.11.2007, p. 37-37) 

 

 

prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 1.221/2009 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 25 noiembrie 

2009 privind participarea 

voluntară a organizaţiilor la 

un sistem comunitar de 

management de mediu şi audit 

(EMAS) şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 

761/2001 şi a deciziilor 

2001/681/CE şi 2006/193/CE 

ale Comisiei 

11.  32009D0010  

Decizia 2009/10/CE din 2 decembrie 2008 de 

stabilire a unui formular de raport privind 

accidentele majore în temeiul Directivei 

96/82/CE a Consiliului privind controlul 

asupra riscului de accidente majore care 

implică substanţe periculoase [notificată cu 

numărul C(2008) 7530] (Text cu relevanţă 

pentru SEE) JO L 6, 10.1.2009, p. 64-78 

IGSU 

MMSC 

HG nr. 804/2007 (MO nr. 

539/08.08.2007) privind 

controlul asupra pericolelor de 

accident major în care sunt 

implicate substanţe 

periculoase, modificata de 

HG nr. 79/2009 (MO nr. 

104/20.02.2009) 

- - - 

12.  32009D0300 

Decizia 2009/300/CE din 12 martie 2009 de 

stabilire a criteriilor ecologice revizuite de 

acordare a etichetei ecologice comunitare 

pentru televizoare [notificată cu numărul 

C(2009) 1830] (Text cu relevanţă pentru SEE) 

JO L 82, 28.3.2009, p. 3-8 (sfârşitul termenului 

de valabilitate: 31/10/2013) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 
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13.  32009D0543 

Decizia 2009/543/CE din 13 august 2008 de 

stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea 

etichetei ecologice comunitare vopselelor şi 

lacurilor de exterior [notificată cu numărul 

C(2008) 4452] (Text cu relevanţă pentru SEE) 

JO L 181, 14.7.2009, p. 27-38, modificată de 

Decizia 2011/740/UE şi Decizia 2013/295/UE 

(sfârşitul termenului de valabilitate: 

30/06/2014) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

14.  32009D0544 

Decizia 2009/544/CE din 13 august 2008 de 

stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea 

etichetei ecologice comunitare vopselelor şi 

lacurilor de interior [notificată cu numărul 

C(2008) 4453] (Text cu relevanţă pentru SEE) 

 JO L 181, 14.7.2009, p. 39-48, modificată de 

Decizia 2011/740/UE şi Decizia 2013/295/UE 

(sfârşitul termenului de valabilitate: 

30/06/2014) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

15.  32009D0563 

Decizia 2009/563/CE din 9 iulie 2009 de 

stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice comunitare pentru 

încălţăminte [notificată cu numărul C(2009) 

5612] (Text cu relevanţă pentru SEE )  JO L 

196, 28.7.2009, p. 27-35, modificată de 

Decizia 2013/295/UE (sfârşitul termenului de 

valabilitate: 30/06/2015) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

16.  32009D0564 

Decizia 2009/564/CE din 9 iulie 2009 de 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

- - - 
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crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 
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stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice comunitare pentru servicii 

de camping [notificată cu numărul C(2009) 

5618] (Text cu relevanţă pentru SEE) JO L 

196, 28.7.2009, p. 36-58 cu rectificarea din JO 

L 196, 28.7.2009, modificată de Decizia 

2013/295/UE (sfârşitul termenului de 

valabilitate: 30/11/2015) 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

17.  32009D0567 

Decizia 2009/567/CE din 9 iulie 2009 de 

stabilire a criteriilor de acordare a etichetei 

ecologice comunitare pentru produse textile 

[notificată cu numărul C(2009) 4595] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) ( JO L 197, 29.7.2009, 

p. 70-86),  modificată de Decizia 2013/295/UE 

(sfârşitul termenului de valabilitate: 

30/06/2014) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

18.  32009D0568 

Decizia 2009/568/CE din 9 iulie 2009 de 

acordare a etichetei ecologice comunitare 

pentru hârtia absorbantă [notificată cu numărul 

C(2009) 4596] (Text cu relevanţă pentru SEE) 

 (JO L 197, 29.7.2009, p. 87-95), modificată de 

Decizia 2013/295/UE (sfârşitul termenului de 

valabilitate: 30/06/2015) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

19.  32009D0578 

Decizia 2009/578/CE din 9 iulie 2009 de 

stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice comunitare pentru servicii 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

- - - 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:196:SOM:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:196:SOM:RO:HTML
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de cazare pentru turişti [notificată cu numărul 

C(2009) 5619] (Text cu relevanţă pentru SEE) 

(JO L 198, 30.7.2009, p. 57-79), modificată de 

Decizia 2013/295/UE (sfârşitul termenului de 

valabilitate: 30/11/2015) 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

20.  32009D0598 

Decizia 2009/598/CE din 9 iulie 2009 de 

stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice comunitare pentru saltelele 

de pat [notificată cu numărul C(2009) 4597] 

(Text cu relevanţă pentru SEE)  (JO L 203, 

5.8.2009, p. 65-80), modificată de Decizia 

2013/295/UE (sfârşitul termenului de 

valabilitate: 31/12/2014) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

21.  32009D0607 

Decizia 2009/607/CE din 9 iulie 2009 de 

stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice comunitare pentru 

îmbrăcăminţi rezistente [notificată cu numărul 

C(2009) 5613] (Text cu relevanţă pentru SEE) 

(JO L 208, 12.8.2009, p. 21-38), modificată de 

Decizia 2013/295/UE (sfârşitul termenului de 

valabilitate: 31/12/2017) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

22.  32009D0894 

Decizia 2009/894/CE din 30 noiembrie 2009 

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice comunitare pentru mobilier 

din lemn [notificată cu numărul C(2009) 9522] 

(Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L 320, 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

- - - 
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5.12.2009, p. 23-32) cu rectificarea din JO L 

209, 17.08.20011, modificată de Decizia 

2013/295/UE (sfârşitul termenului de 

valabilitate: 31/12/2014) 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

23.  32009D0967 

Decizia 2009/967/CE din 30 noiembrie 2009 

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice comunitare pentru 

acoperitoare de podea din materiale textile 

[notificată cu numărul C(2009) 9523] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) (JO L 332, 17.12.2009, 

p. 1-16), modificată de Decizia 2013/295/UE 

(sfârşitul termenului de valabilitate: 

31/12/2015) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

24.  32010D0018 

Decizia 2010/18/UE din 26 noiembrie 2009 de 

stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice comunitare pentru pardoseli 

din lemn [notificată cu numărul C(2009) 9427] 

(Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L 8, 

13.1.2010, p. 32-42), cu rectificările din JO L 

70, 14.03.2013 şi JO L 199, 24.07.2013, 

modificată de Decizia 2013/295/UE (sfârşitul 

termenului de valabilitate: 31/12/2015) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

   

25.  32010D0205 

Decizia 2010/205/UE din 31 martie 2010 cu 

privire la chestionarul de raportare asociat 

Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului de 

instituire a unui registru european al emisiilor 

şi transferului de poluanţi şi de modificare a 

Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale 

MMSC  

ANPM 

HG nr. 140/2008 (MO nr. 

125/18.02.2008) privind 

stabilirea unor masuri pentru 

aplicarea prevederilor 

Regulamentului nr. 166/2006 

al Parlamentului European şi 

al Consiliului European 

privind înfiinţarea Registrului 

- - - 
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

Consiliului [notificată cu numărul C(2010) 

1955] (Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L 

88, 8.4.2010, p. 18-20) 

European al Poluanţilor Emişi 

şi Transferaţi şi modificarea 

Directivelor Consiliului 

91/689/CEE şi 96/61/CE, 

adoptat la 18 ianuarie 2006 

26.  32010D0670 

Decizia 2010/670/UE din 3 noiembrie 2010 de 

stabilire a criteriilor şi măsurilor pentru 

finanţarea proiectelor demonstrative 

comerciale care vizează captarea şi stocarea 

geologică a CO2 în condiţii de siguranţă din 

punct de vedere al mediului, precum şi a 

proiectelor demonstrative de tehnologii 

inovatoare în domeniul energiei din surse 

regenerabile, în cadrul sistemului de 

comercializare a certificatelor de emisii de 

gaze cu efect de seră în Comunitate, stabilit 

prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului [notificată cu 

numărul C(2010) 7499] JO L 290, 6.11.2010, 

p. 39-48 

ME  - - - 

27.  32010D0681  
Decizia 2010/681/UE din 9 noiembrie 2010 

privind chestionarul utilizat de statele membre 

în rapoartele de implementare a Directivei 

1999/13/CE
3
 a Consiliului privind reducerea 

emisiilor de compuşi organici volatili datorate 

utilizării solvenţilor organici în anumite 

activităţi şi instalaţii în perioada 2011-2013 

[notificată cu numărul C(2010) 7591] (JO L 

292, 10.11.2010, p. 65-67) 

MMSC HG nr. 699/2003 (MO nr. 

489/08.07.2003) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

reducerea emisiilor de 

compuşi organici volatili 

datorate utilizării solvenţilor 

organici în anumite activităţi 

şi instalaţii, modificată şi 

completată de HG nr. 

1902/2004 (MO nr. 

- - - 

                                                 
3
 Directiva 1999/13/CE este abrogată de Directiva 2010/75/UE începând cu  7 ianuarie 2014 
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1102/25.11.2004), HG nr. 

735/2006 (MO nr. 

521/16.06.2006), HG nr. 

1339/2006 (MO nr. 

821/05.10.2006) şi HG nr. 

371/2010 (MO nr. 

278/28.04.2010) 

28.  32010D0693 

Decizia 2010/693/UE din 22 iulie 2010 de 

stabilire a unui model comun pentru al doilea 

raport al statelor membre privind punerea în 

aplicare a Directivei 2004/42/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

privind limitarea emisiilor de compuşi organici 

volatili [notificată cu numărul C(2010) 

4955] (JO L 301, 18.11.2010, p. 4-9) 

MMSC HG nr. 735/2006  (MO nr. 

521/16.06.2006) privind 

limitarea emisiilor de compuşi 

organici volatili datorate 

utilizarii solvenţilor organici 

în anumite vopsele, lacuri si in 

produsele de refinisare a 

suprafeţelor  vehiculelor, 

modificată de HG nr. 

372/2010 (MO nr. 

278/28.04.2010) şi HG nr. 

1197/2011 (MO nr. 

867/08.12.2011) 

- - - 

29.  32010D0709  

Decizia 2010/709/UE din 22 noiembrie 2010 

de instituire a Comitetului pentru etichetare 

ecologică al Uniunii Europene [notificată cu 

numărul C(2010) 7961] Text cu relevanţă 

pentru SEE (JO L 308, 24.11.2010, p. 53-53) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

30.  32011D0263 

Decizia 2011/263/UE din 28 aprilie 2011 de 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

- - - 
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice a UE pentru detergenți 
pentru mașini de spălat vase [notificată cu 

numărul C(2011) 2806] (JO L 111, 

30.04.2011, p. 22-33), modificat de Decizia 

2012/49/UE 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

31.  32011D0264 

Decizia 2011/264/UE din 28 aprilie 2011 de 

stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice a UE pentru detergenți de 

rufe [notificată cu numărul C(2011) 2815] (JO 

L 111, 30.04.2011, p. 34-47), modificat de 

Decizia 2012/49/UE 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

32.  32011D0330 

Decizia 2011/330/UE din 6 iunie 2011 de 

stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice a UE pentru laptopuri 

[notificată cu numărul C(2011) 3736] (JO L 

148, 7.06.2011, p. 5-12) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

33.  32011D0331 

Decizia 2011/331/UE din 6 iunie 2011 de 

stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice a UE pentru surse de 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

- - - 
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

lumină [notificată cu numărul C(2011) 

3749] (JO L 148, 7.06.2011, p. 13-19), 

modificată de Decizia 2013/295/UE (sfârşitul 

termenului de valabilitate: 31/12/2014) 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

34.  32011D0333 

Decizia 2011/333/UE din 7 iunie 2011 de 

stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice a UE pentru hârtia de copiat 

şi hârtia grafică [notificată cu numărul C(2011) 

3751] (JO L 161, 21.06.2011, p. 34-34) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

35.  32011D0337 

Decizia 2011/337/UE din 9 iunie 2011 de 

stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice a UE pentru computerele 

personale [notificată cu numărul C(2011) 

3737] (JO L 151, 10.6.2011, p. 5-14) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

36.  32011D0381 

Decizia 2011/381/UE din 24 iunie 2011 de 

stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice a UE pentru lubrifianți 
[notificată cu numărul C(2011) 4447] (JO L 

169, 29.6.2011, p. 28-39) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

- - - 
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

37.  32011D0382 

Decizia 2011/382/UE din 24 iunie 2011 de 

stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice a UE pentru detergenţii 

pentru spălarea manuală a vaselor [notificată 

cu numărul C(2011) 4448] (JO L 169, 

29.6.2011, p. 40-51) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

38.  32011D0383 

Decizia 2011/383/UE din 28 iunie 2011 de 

stabilire a criteriilor ecologice de acordare a 

etichetei ecologice a UE pentru detergenţii 

universali şi detergenţii pentru instalaţii 

sanitare [notificată cu numărul C(2011) 4442] 

JO L 169, 29.6.2011, p. 52-64 cu rectificarea 

din JO L 110, 24.04.2012 

 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

39.  32011D0631 

Decizia 2011/631/UE de punere în aplicare a 

Comisiei din 21 septembrie 2011 de stabilire a 

chestionarului care trebuie utilizat pentru 

raportarea cu privire la punerea în aplicare a 

Directivei 2008/1/CE a Parlamentului 

European si a Consiliului privind prevenirea si 

controlul integrat al poluării [notificată cu 

MMSC  

ANPM 

Nu este cazul - - - 
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

numărul C(2011) 6502] (JO L 247, 

24.09.2011, p. 47-53) 

40.  32011D0832 

Decizia 2011/832/UE din 7 decembrie 2011 

privind un ghid pentru înregistrarea colectivă 

la nivelul UE, înregistrarea organizaţiilor din 

ţări terţe şi înregistrarea globală în 

conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind participarea voluntară a 

organizaţiilor la un sistem comunitar de 

management de mediu şi audit (EMAS) 

[notificată cu numărul C(2011) 8896] (JO L 

330, 14.12.2011, p. 25-38) 

MMSC HG nr. 57/2011 (MO nr. 

119/16.02.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării 

prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 1.221/2009 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 25 noiembrie 

2009 privind participarea 

voluntară a organizaţiilor la 

un sistem comunitar de 

management de mediu şi audit 

(EMAS) şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 

761/2001 şi a deciziilor 

2001/681/CE şi 2006/193/CE 

ale Comisiei 

- - - 

41.  32012D0049 

Decizia 2012/49/UE din 26 ianuarie 2012 de 

modificare a Deciziilor 2011/263/UE şi 

2011/264/UE pentru a se ţine seama de 

evoluţiile înregistrate în clasificarea enzimelor 

în conformitate cu anexa I la Directiva 

67/548/CEE a Consiliului şi cu anexa VI la 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 

[notificată cu numărul C(2012) 323] (JO L 26, 

28.01.2012, p. 36-37) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

42.  32012D0115 

Decizia 2012/115/UE de punere în aplicare a 

MMSC Nu este necesar - - - 
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

Comisiei din 10 februarie 2012 de stabilire a 

normelor referitoare la planurile naţionale de 

tranziţie menţionate în Directiva 2010/75/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

privind emisiile industriale [notificată cu 

numărul C(2012) 612] (JO L 52, 24.02.2012, 

p. 12-25) 

43.  32012D0119 

Decizia 2012/119/UE de punere în aplicare a 

Comisiei din 10 februarie 2012 de stabilire a 

normelor privind orientările referitoare la 

colectarea datelor, precum si la întocmirea 

documentelor de referintă BAT si la asigurarea 

calitătii acestora prevăzute în Directiva 

2010/75/UE a Parlamentului European si a 

Consiliului privind emisiile industriale 

[notificată cu numărul C(2012) 613] (JO L 63, 

2.3.2012, p. 1-39) 

MMSC Nu este necesar - - - 

44.  32012D0134 

Decizia 2012/134/UE de punere în aplicare a 

Comisiei din 28 februarie 2012 de stabilire a 

concluziilor privind cele mai bune tehnici 

disponibile (BAT) în temeiul Directivei 

2010/75/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind emisiile industriale pentru 

fabricarea sticlei [notificată cu numărul 

C(2012) 865] (JO L 70, 8.03.2012, p. 1-62) 

MMSC Nu este necesar - - - 

45.  32012D0135 

Decizia 2012/135/UE de punere în aplicare a 

Comisiei din 28 februarie 2012 de stabilire a 

concluziilor privind cele mai bune tehnici 

disponibile (BAT) în temeiul Directivei 

MMSC Nu este necesar - - - 
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

2010/75/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind emisiile industriale pentru 

producerea fontei şi a oţelului [notificată cu 

numărul C(2012) 903] (JO L 70, 8.03.2012, p. 

63-98) 

46.  32012D0249 

Decizia 2012/249/UE de punere în aplicare a 

Comisiei din 7 mai 2012 privind stabilirea 

perioadelor de pornire şi de oprire în sensul 

Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind emisiile 

industriale [notificată cu numărul C(2012) 

2948] (JO L 123, 09.05.2012, p. 44-47) 

MMSC  

ANPM 

ANRM 

Nu este necesar - - - 

47.  32012D0448 

Decizia Comisiei 2012/448/UE din 12 iulie 

2012 de stabilire a criteriilor ecologice de 

acordare a etichetei ecologice a UE pentru 

hârtia de ziar [notificată cu numărul C(2012) 

4693] (JO L 202, 28.07.2012, p.26-37) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

48.  32012D0481 

Decizia Comisiei 2012/481/UE din 16 august 

2012 de stabilire a criteriilor ecologice de 

acordare a etichetei ecologice a UE pentru 

hârtia tipărită [notificată cu numărul C(2012) 

5364] (JO L223, 21.08.2012, p. 55-65), cu 

rectificarea din OJ L 125, 7.05.2013  

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

- - - 
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

eticheta UE ecologică 

49.  32012D0720 

Decizia Comisiei 2012/720/UE din 

14 noiembrie 2012 de stabilire a criteriilor 

ecologice de acordare a etichetei ecologice a 

UE pentru detergenții de uz industrial și 

instituțional pentru mașinile de spălat vase 

automate [notificată cu numărul C(2012) 

8054]  (OJ L 326, 24.11.2012, p. 25-37) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

50.  32012D0721 

Decizia Comisiei 2012/721/UE din 

14 noiembrie 2012 de stabilire a criteriilor 

ecologice de acordare a etichetei ecologice a 

UE pentru detergenții de rufe de uz industrial 

și instituțional [notificată cu numărul C(2012) 

8055]  (OJ L 326, 24.11.2012, p. 38-52) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

51.  32012D0795 

Decizia 2012/795/UE de punere în aplicare a 

Comisiei din 12 decembrie 2012 de instituire a 

tipului, formatului şi periodicităţii informaţiilor 

care sunt furnizate de către statele membre în 

scopul raportării cu privire la punerea în 

aplicare a Directivei 2010/75/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

privind emisiile industriale [notificată cu 

numărul C(2012) 9181] (OJ L349, 19.12.2012, 

p.57-65) 

MMSC 

ANPM 

Nu este necesar - - - 
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

52.  32013D0084 

Decizia 2013/84/UE de punere în aplicare a 

Comisiei din 11 februarie 2013 de stabilire a 

concluziilor privind cele mai bune tehnici 

disponibile (BAT) în temeiul Directivei 

2010/75/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind emisiile industriale pentru 

tăbăcirea pieilor [notificată cu numărul 

C(2013) 618] (OJ L 45, 16.2.2013, p. 13-29) 

MMSC 

ANPM 

Nu există - - - 

53.  32013D0131 

Decizia Comisiei 2013/131/UE din 4 martie 

2013 de instituire a ghidului utilizatorului care 

stabileşte etapele necesare participării la 

EMAS, în temeiul Regulamentului (CE) 

nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind participarea voluntară a 

organizaţiilor la un sistem comunitar de 

management de mediu și audit 

(EMAS) [notificat cu numărul C(2013) 1114] 

(OJ L 76, 19.03.2013, p.1-39) 

MMSC HG nr. 57/2011 (MO nr. 

119/16.02.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării 

prevederilor Regulamentului 

(CE) nr. 1.221/2009 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 25 noiembrie 

2009 privind participarea 

voluntară a organizaţiilor la 

un sistem comunitar de 

management de mediu şi audit 

(EMAS) şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 

761/2001 şi a deciziilor 

2001/681/CE şi 2006/193/CE 

ale Comisiei 

- - - 

54.  32013D0163 

Decizia 2013/163/UE de punere în aplicare a 

Comisiei din 26 martie 2013 de stabilire a 

concluziilor privind cele mai bune tehnici 

disponibile (BAT) în temeiul Directivei 

2010/75/UE a Parlamentului European şi a 

MMSC 

ANPM 

Nu există - - - 
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Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

Consiliului privind emisiile industriale pentru 

producerea cimentului, varului şi oxidului de 

magneziu [notificat cu numărul C(2013) 1728] 

(OJ L100, 9.04.2013, p.1-45) 

55.  32013D0250 

Decizia Comisiei 2013/250/UE din 21 mai 

2013 de stabilire a criteriilor ecologice de 

acordare a etichetei ecologice a UE pentru 

robinetăria sanitară [notificat cu numărul 

C(2013) 2826] (OJ L 145, 31.05.2013) 

MMSC HG nr. 661/2011 (MO nr. 

477/06.07.2011) privind 

stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea aplicării la nivel 

naţional a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 

66/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind 

eticheta UE ecologică 

- - - 

 


