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Managementul deşeurilor 

 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor asumate 

1.  31994D0741 

Decizia 1994/741/CE din 

24 octombrie 1994 privind 

chestionarele pentru rapoartele 

statelor membre asupra aplicării 

anumitor directive în sectorul 

deşeurilor (aplicarea Directivei 

91/692/CEE a Consiliului) ediţie 

specială în limba română: capitol 15, 

volum 03, p. 90 – 103, modificată de 

Decizia 2007/151/CE 

ANPM 

MMSC 

Lege nr. 211/2011 (MO nr. 

837/25.11.2011) privind regimul 

deşeurilor 

- - - 

2.  31997D0129 

Decizia 1997/129/CE din 28 ianuarie 

1997 de stabilire a sistemului de 

identificare a materialelor folosite 

pentru ambalaje, în conformitate cu 

Directiva 94/62/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind 

ambalajele şi deşeurile provenite din 

ambalaje (Text cu relevanţă pentru 

SEE) ediţie specială în limba română: 

capitol 15, volum 03, p. 228 - 235 

ME HG nr. 621/2005 (MO nr. 

639/20.07.2005) privind gestionarea 

ambalajelor şi a deseurilor de 

ambalaje, modificata şi completata de 

HG nr. 1872/2006 (MO nr. 

15/10.01.2007), HG nr. 247/2011 

(MO nr. 265/11.04.2011) 

 

- - - 

3.  31997D0622 

Decizia 1997/622/CE din 27 mai 

1997 privind chestionarele referitoare 

la rapoartele statelor membre asupra 

aplicării anumitor directive din 

sectorul deşeuri (punerea în aplicare a 

Directivei 91/692/CEE a Consiliului) 

ANPM 

MMSC 

Lege nr. 211/2011 (MO nr. 

837/25.11.2011) privind regimul 

deşeurilor 

- - - 
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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 

ediţie specială în limba română: 

capitol 15, volum 04, p. 189 – 195, 

modificată de Decizia 2007/151/CE 

4.  32000D0532 

Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 

de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de 

stabilire a unei liste de deşeuri în 

temeiul articolului 1 litera (a) din 

Directiva 75/442/CEE a Consiliului 

privind deşeurile şi a Directivei 

94/904/CE a Consiliului de stabilire a 

unei liste de deşeuri periculoase în 

temeiul articolului 1 alineatul (4) din 

Directiva 91/689/CEE a Consiliului 

privind deşeurile periculoase 

[notificată cu numărul C(2000) 1147] 

Text cu relevanță pentru SEE, ediţie 

specială în limba română: capitol 15, 

volum 06, p. 69 – 90, modificată de 

Decizia 2001/118/CE, Decizia 

2001/119/CE şi Decizia 2001/573/CE 

MMSC 

ANPM 

HG nr. 856/2002 (MO nr. 

659/05.09.2002) privind evidenţa 

gestiunii deşeurilor şi pentru 

aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 

inclusiv deşeurile periculoase, 

modificată de HG nr. 210/2007 (MO 

nr. 187/19.03.2007) 

- - - 

5.  32000D0738 

Decizia 2000/738/CE din 

17 noiembrie 2000 privind un 

chestionar pentru elaborarea de către 

statele membre a rapoartelor 

referitoare la punerea în aplicare a 

Directivei 1999/31/CE privind 

depozitele de deșeuri [notificată cu 

numărul C(2000) 3318] ediţie 

specială în limba română: capitol 15, 

ANPM 

MMSC 

HG nr. 349/2005 (MO nr. 

394/10.05.2005) privind depozitarea 

deşeurilor, modificată de HG nr. 

210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) şi 

HG nr. 1292/2010 (MO nr. 

862/22.12.2010) 

 

- - - 
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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 

volum 06, p. 176 - 178 

6.  32001D0068 

Decizia 2001/68/CE din 16 ianuarie 

2001 de stabilire a două metode de 

referinţă pentru măsurarea 

conţinutului de PCB în conformitate 

cu articolul 10 litera (a) din Directiva 

96/59/CE a Consiliului privind 

eliminarea bifenililor policloruraţi şi a 

terfenililor policloruraţi (PCB/PCT) 

[notificată cu numărul C(2001) 107] 

ediţie specială în limba română: 

capitol 15, volum 07, p. 21 - 21  

MMSC Nu este necesar  - - - 

7.  32001D0171 

Decizia 2001/171/CE din 19 februarie 

2001 de stabilire a condiţiilor 

derogatorii pentru ambalajele din 

sticlă de la nivelul concentraţiei de 

metale grele stabilit prin Directiva 

94/62/CE privind ambalajele şi 

deşeurile din ambalaje [notificată cu 

numărul C(2001) 398] Text cu 

relevanţă pentru SEE, ediţie specială 

în limba română: capitol 13, volum 

30, p. 220 – 221, modificată de 

Decizia 2006/340/CE 

MMSC 

ANPM 

 

HG nr. 621/2005 (MO nr. 

639/20.07.2005) privind gestionarea 

ambalajelor si a deseurilor de 

ambalaje, modificata si completata de 

HG nr. 1872/2006 (MO nr. 

15/10.01.2007), HG nr. 247/2011 

(MO nr. 265/11.04.2011) 

- - - 

8.  32001D0753 

Decizia 2001/753/CE din 

17 octombrie 2001 privind un 

chestionar pentru elaborarea de către 

statele membre a rapoartelor 

ANPM 

MMSC 

HG nr. 2406/2004 (MO nr. 

32/11.01.2005) privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz, modificată 

de HG nr. 1313/2006 (MO nr. 

829/09.10.2006) cu rectificarea 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 

referitoare la punerea în aplicare a 

Directivei 2000/53/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind vehiculele scoase 

din uz [notificată cu numărul C(2001) 

3096] Text cu relevanţă pentru SEE, 

ediţie specială în limba română: 

capitol 15, volum 07, p. 196 - 199 

1313/2006 (MO nr. 891/01.11.2006), 

HG nr. 1633/2009 (MO nr. 

30/14.01.2010), HG nr. 907/2010 

(MO nr. 635/09.09.2010) şi HG nr. 

384/2012 (MO nr. 345/21.05.2012) 

 

9.  32002D0151 

Decizia 2002/151/CE din 19 februarie 

2002 privind cerinţele minime pentru 

certificatul de distrugere eliberat în 

conformitate cu articolul 5 alineatul 

(3) din Directiva 2000/53/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind vehiculele scoase 

din uz [notificată cu numărul C(2002) 

518] (Text cu relevanţă pentru SEE) 

ediţie specială în limba română: 

capitol 15, volum 08, p. 99 - 100 

MMSC 

ANPM 

OM MMGA/MAI/MTCT nr. 

87/527/411/2005 (MO nr. 

295/08.04.2005) privind aprobarea 

modelului şi a condiţiilor de emitere 

a certificatului de distrugere la 

preluarea vehiculelor scoase din uz 

 

- - - 

10.  32002D0525 

Decizia 2002/525/CE din 27 iunie 

2002 de modificare a anexei II la 

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind 

vehiculele scoase din uz [notificată cu 

numărul C(2010) 972] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) (JO L 170, 

29.6.2002, p. 81-84) 

ANPM 

MMSC 

HG nr. 2406/2004 (MO nr. 

32/11.01.2005) privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz, modificată 

de HG nr. 1313/2006 (MO nr. 

829/09.10.2006) cu rectificarea nr. 

1313/2006 (MO nr. 891/01.11.2006), 

HG nr. 1633/2009 (MO nr. 

30/14.01.2010), HG nr. 907/2010 

(MO nr. 635/09.09.2010) şi HG nr. 

384/2012 (MO nr. 345/21.05.2012) 

 

- - - 
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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 

11.  32003D0033 

Decizia 2003/33/CE din 

19 decembrie 2002 de stabilire a unor 

criterii şi proceduri de admitere a 

deşeurilor în depozitele de deşeuri, în 

conformitate cu articolul 16 şi cu 

anexa II la Directiva 1999/31/CE, 

ediţie specială în limba română: 

capitol 15, volum 09, p. 142 - 164  

MMSC 

ANPM 

OM MMGA nr. 95/2005 (MO nr. 

194/08.03.2005) privind stabilirea 

criteriilor de acceptare şi procedurilor 

preliminare de acceptare a deşeurilor 

la depozitare şi lista naţională de 

deşeuri acceptate în fiecare clasă de 

depozit de deşeuri 

- - - 

12.  32003D0138 

Decizia 2003/138/CE din 27 februarie 

2003 de stabilire a standardelor de 

codificare a componentelor şi a 

materialelor pentru vehicule în 

temeiul Directivei 2000/53/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind vehiculele scoase 

din uz [notificată cu numărul 

C(2003)620] (Text cu relevanţă 

pentru SEE) ediţie specială în limba 

română: capitol 15, volum 09, p. 228 

- 229 

MMSC 

ANPM 

HG nr. 2406/2004 (MO nr. 

32/11.01.2005) privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz, modificată 

de HG nr. 1313/2006 (MO nr. 

829/09.10.2006) cu rectificarea nr. 

1313/2006 (MO nr. 891/01.11.2006), 

HG nr. 1633/2009 (MO nr. 

30/14.01.2010), HG nr. 907/2010 

(MO nr. 635/09.09.2010) şi HG nr. 

384/2012 (MO nr. 345/21.05.2012) 

- - - 

13.  32004D0249 

Decizia 2004/249/CE din 11 martie 

2004 privind un chestionar pentru 

elaborarea rapoartelor statelor 

membre cu privire la punerea în 

aplicare a Directivei 2002/96/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice 

ANPM 

MMSC 

HG nr. 1037/2010 (MO nr. 

728/02.11.2010) privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice 

 

- - - 
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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 

(DEEE) [notificată cu numărul 

C(2004) 714] Text cu relevanţă pentru 

SEE, ediţie specială în limba română: 

capitol 15, volum 10, p. 261 - 264  

14.  32005D0270 

Decizia 2005/270/CE din 22 martie 

2005 de stabilire a tabelelor 

corespunzătoare sistemului de baze de 

date în conformitate cu Directiva 

94/62/CE a Parlamentului European şi 

a Consiliului privind ambalajele şi 

deşeurile de ambalaje [notificată cu 

numărul C(2005) 854] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) ediţie specială 

în limba română: capitol 13, volum 

49, p. 7 - 13 

ANPM 

MMSC 

OM nr. 794/2012 (MO nr. 

130/23.02.2012) privind procedura 

de raportare a datelor referitoare la 

ambalaje şi deşeuri de ambalaje 

- - - 

15.  32005D0293 

Decizia 2005/293/CE din 1 aprilie 

2005 de stabilire a normelor privind 

monitorizarea obiectivelor de 

reutilizare/recuperare şi 

reutilizare/reciclare instituite de 

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind 

vehiculele scoase din uz [notificată cu 

numărul C(2004) 2849] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) ediţie specială 

în limba română: capitol 15, volum 

13, p. 190 - 193  

ANPM 

MMSC 

OM nr. 625/2007 (MO nr. 

252/16.04.2007) privind aprobarea 

Metodologiei pentru urmărirea 

realizării de către operatorii 

economici a obiectivelor prevăzute la 

art. 15 alin. (1) şi (2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 2.406/2004 privind 

gestionarea vehiculelor scoase din uz 

(MO nr. 32/11.01.2005) 

 

- - - 

16.  32005D0369 

Decizia 2005/369/CE din 3 mai 2005 

MMSC 

ANPM 

HG nr. 1037/2010 (MO nr. 

728/02.11.2010) privind deşeurile de 

- - - 
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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 

de stabilire a normelor de control al 

conformităţii statelor membre şi de 

stabilire a formatelor de date în sensul 

Directivei 2002/96/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice 

[notificată cu numărul C(2005) 1355] 

ediţie specială în limba română: 

capitol 15, volum 14, p. 197 - 200  

echipamente electrice şi electronice 

 

17.  32005D0438 

Decizia 2005/438/CE din 10 iunie 

2005 de modificare a anexei II la 

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind 

vehiculele scoase din uz [notificată cu 

numărul C(2005) 1707] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) JO L 152, 

15.6.2005, p. 19-19  

ANPM 

MMSC 

HG nr. 2406/2004 (MO nr. 

32/11.01.2005) privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz, modificată 

de HG nr. 1313/2006 (MO nr. 

829/09.10.2006) cu rectificarea nr. 

1313/2006 (MO nr. 891/01.11.2006), 

HG nr. 1633/2009 (MO nr. 

30/14.01.2010), HG nr. 907/2010 

(MO nr. 635/09.09.2010) şi HG nr. 

384/2012 (MO nr. 345/21.05.2012) 

- - - 

18.  32005D0673 

Decizia 2005/673/CE din 

20 septembrie 2005 de modificare a 

anexei II la Directiva 2000/53/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind vehiculele scoase 

din uz (Text cu relevanţă pentru SEE) 

ediţie specială în limba română: 

capitol 15, volum 15, p. 154 - 157  

ANPM 

MMSC 

HG nr. 2406/2004 (MO nr. 

32/11.01.2005) privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz, modificată 

de HG nr. 1313/2006 (MO nr. 

829/09.10.2006) cu rectificarea nr. 

1313/2006 (MO nr. 891/01.11.2006), 

HG nr. 1633/2009 (MO nr. 

30/14.01.2010), HG nr. 907/2010 

(MO nr. 635/09.09.2010) şi HG nr. 

384/2012 (MO nr. 345/21.05.2012) 

 

- - - 
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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 

19.  32008D0689 

Decizia 2008/689/CE din 1 august 

2008 de modificare a anexei II la 

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind 

vehiculele scoase din uz [notificată cu 

numărul C(2008) 4017] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) JO L 225, 

23.8.2008, p. 10-13  

ANPM 

MMSC 

HG nr. 2406/2004 (MO nr. 

32/11.01.2005) privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz, modificată 

de HG nr. 1313/2006 (MO nr. 

829/09.10.2006) cu rectificarea nr. 

1313/2006 (MO nr. 891/01.11.2006), 

HG nr. 1633/2009 (MO nr. 

30/14.01.2010), HG nr. 907/2010 

(MO nr. 635/09.09.2010) şi HG nr. 

384/2012 (MO nr. 345/21.05.2012) 

- - - 

20.  32008D0763 

Decizia 2008/763/CE din 29 

septembrie 2008 de stabilire, în 

conformitate cu Directiva 2006/66/CE 

a Parlamentului European şi a 

Consiliului, a unei metode comune de 

calculare a vânzărilor anuale de baterii 

şi acumulatori portabili către 

utilizatorii finali [notificată cu 

numărul C(2008) 5339] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) JO L 262, 

1.10.2008, p. 39-39 

ME 

MMSC 

HG nr. 1132/2008 (MO nr. 

667/25.09.2008) privind regimul 

bateriilor şi acumulatorilor şi al 

deşeurilor de baterii şi acumulatori, 

completat şi modificat de HG nr. 

1079/2011 (MO nr. 780/3.11.2011) 

 

Proiect de OM 

(ME si MMSC) 

privind 

metodologia 

pentru calcularea 

vânzărilor anuale 

de baterii şi 

acumulatori 

portabili 

 În curs de elaborare 

21.  32009D0292 

Decizia 2009/292/CE din 24 martie 

2009 de stabilire a condiţiilor 

derogatorii pentru lăzile din plastic şi 

paleţii din plastic de la nivelurile de 

concentraţie în metale grele stabilite 

prin Directiva 94/62/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind ambalajele şi 

MMSC HG nr. 621/2005 (MO nr. 

639/20.07.2005) privind gestionarea 

ambalajelor si a deseurilor de 

ambalaje, modificata si completata de 

HG nr. 1872/2006 (MO nr. 

15/10.01.2007), HG nr. 247/2011 

(MO nr. 265/11.04.2011) 

 

- - - 
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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 

deşeurile din ambalaje [notificată cu 

numărul C(2009) 1959] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) JO L 79, 

25.3.2009, p. 44-46 

22.  32009D0335 

Decizia 2009/335/CE din 20 aprilie 

2009 de stabilire a orientărilor tehnice 

privind constituirea garanţiei 

financiare în conformitate cu 

Directiva 2006/21/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind 

gestionarea deşeurilor din industriile 

extractive [notificată cu numărul 

C(2009) 2798] JO L 101, 21.4.2009, 

p. 25-25 

ANRM 

MMSC 

 Proiect de OM 

ANRM/ 

ME/MMSC 

pentru aprobarea 

procedurii 

privind 

constituirea 

garanţiei 

financiare 

Septembrie 

2013 

În avizare interministeriala 

 

23.  32009D0337 

Decizia 2009/337/CE din 20 aprilie 

2009 privind definirea criteriilor de 

clasificare a instalaţiilor de gestionare 

a deşeurilor în conformitate cu anexa 

III la Directiva 2006/21/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind gestionarea 

deşeurilor din industriile extractive 

[notificată cu numărul C(2009) 2856] 

JO L 102, 22.4.2009, p. 7-11 

ME 

MMSC 

ANRM 

HG nr. 856/2008 (MO nr. 

624/27.08.2008) privind gestionarea 

deşeurilor din industriile extractive  

OM MMP/MECMA/ANRM 

2042/2934/180/2010 (MO nr. 

67/26.01.2011) privind aprobarea 

Procedurii pentru aprobarea planului 

de gestionare a deşeurilor din 

industriile extractive şi a 

normativului de conţinut al acestuia 

- - - 

24.  32009D0358 

Decizia 2009/358/CE din 29 aprilie 

2009 privind armonizarea şi 

transmiterea periodică a informaţiilor 

şi chestionarul prevăzute la articolul 

MMSC 

ANRM  

ME  

 

 

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 

22 alineatul (1) litera (a) şi la articolul 

18 din Directiva 2006/21/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind gestionarea 

deşeurilor din industriile extractive 

25.  32009D0359 

Decizia 2009/359/CE din 30 aprilie 

2009 de completare a definiţiei 

deşeurilor inerte, în aplicarea 

articolului 22 alineatul (1) litera (f) 

din Directiva 2006/21/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind gestionarea 

deşeurilor din industriile extractive 

ME 

ANRM 

MMSC 

HG nr. 856/2008 (MO nr. 

624/27.08.2008) privind gestionarea 

deşeurilor din industriile extractive 

OM MMP/MECMA/ANRM 

2042/180/2934/2010 (MO nr. 

67/26.01.2011) privind aprobarea 

Procedurii pentru aprobarea planului 

de gestionare a deşeurilor din 

industriile extractive şi a 

normativului de conţinut al acestuia  

- - - 

26.  32009D0360 

Decizia 2009/360/CE din 30 aprilie 

2009 de completare a cerinţelor 

tehnice pentru caracterizarea 

deşeurilor stabilite de Directiva 

2006/21/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului privind gestionarea 

deşeurilor din industriile extractive 

[notificată cu numărul C(2009) 3013] 

JO L 110, 1.5.2009, p. 48-51  

ME  

ANRM 

MMSC 

HG nr. 856/2008 (MO nr. 

624/27.08.2008) privind gestionarea 

deşeurilor din industriile extractive 

OM MMP/ANRM/MECMA nr. 

2042/180/2934/2010 (MO nr. 

67/26.01.2011) privind aprobarea 

Procedurii pentru aprobarea planului 

de gestionare a deşeurilor din 

industriile extractive şi a 

normativului de conţinut al acestuia 

- - - 
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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 

27.  32009D0603 

Decizia 2009/603/CE din 5 august 

2009 de instituire a cerinţelor pentru 

înregistrarea producătorilor de baterii 

şi acumulatori în conformitate cu 

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului [notificată 

cu numărul C(2009) 6054] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) JO L 206, 

8.8.2009, p. 13-15 

MMSC HG nr. 1132/2008 (MO nr. 

667/25.09.2008) privind regimul 

bateriilor şi acumulatorilor şi al 

deşeurilor de baterii şi acumulatori, 

completat şi modificat de HG nr. 

1079/2011 (MO nr. 780/3.11.2011) 

OM MM/ME 669/1304/2009 (MO 

nr. 489/14.07.2009) privind 

aprobarea Procedurii de înregistrare a 

producătorilor de baterii şi 

acumulatori 

- - - 

28.  32009D0851 

Decizia 2009/851/CE din 25 

noiembrie 2009 de stabilire a 

chestionarului de raportare de către 

statele membre a punerii în aplicare a 

Directivei 2006/66/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind bateriile și 

acumulatorii și deșeurile de baterii și 

acumulatori [notificată cu numărul 

C(2009) 9105] (Text cu relevanță 

pentru SEE) JO L 312, 27.11.2009, p. 

56-58 

ME 

MMSC 

HG nr. 1132/2008 (MO nr. 

667/25.09.2008) privind regimul 

bateriilor şi acumulatorilor şi al 

deşeurilor de baterii şi acumulatori, 

completat şi modificat de HG nr. 

1079/2011 (MO nr. 780/3.11.2011) 

 

- - - 
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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 

29.  32010D0115 

Decizia 2010/115/CE din 23 februarie 

2010 de modificare a anexei II la 

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind 

vehiculele scoase din uz [notificată cu 

numărul C(2010) 972] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) JO L 48, 

25.2.2010, p. 12-16 

ANPM 

MMSC 

HG nr. 2406/2004 (MO nr. 

32/11.01.2005) privind gestionarea 

vehiculelor scoase din uz, modificată 

de HG nr. 1313/2006 (MO nr. 

829/09.10.2006) cu rectificarea nr. 

1313/2006 (MO nr. 891/01.11.2006), 

HG nr. 1633/2009 (MO nr. 

30/14.01.2010), HG nr. 907/2010 

(MO nr. 635/09.09.2010) şi HG nr. 

384/2012 (MO nr. 345/21.05.2012) 

- - - 

30.  32011D0632 

Decizia 2011/632/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 21 septembrie 

2011 de stabilire a chestionarului care 

trebuie utilizat pentru rapoartele 

privind implementarea Directivei 

2000/76/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului privind incinerarea 

deşeurilor [notificată cu numărul 

C(2011) 6504] JO L 247, 24.09.2011, 

p. 54-58  

MMSC 

ANPM 

 

Nu este necesar  - - - 

31.  32011D0753 

Decizia 2011/753/UE din 

18 noiembrie 2011 de stabilire a 

normelor şi a metodelor de calcul 

pentru verificarea respectării 

obiectivelor fixate la articolul 11 

alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE 

a Parlamentului European şi a 

Consiliului [notificată cu numărul 

C(2011) 8165] JO L 310, 25.11.2011, 

MMSC  Proiect de OM 

pentru stabilirea 

metodei de calcul 

pentru verificarea 

respectării 

obiectivelor 

fixate la articolul 

11 alineatul (2) 

din Directiva 

2008/98/CE 

termenul va 

fi stabilit 

dupa 

aprobarea 

Ordonanței 

de urgență 

pentru 

modificarea 

și 

completarea 

În curs de elaborare 
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comunitară 

Instituţia 
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pentru 
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măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor asumate 

p. 11-16 Legii nr. 

211/ 2011 

privind 

regimul 

deșeurilor 

32.  32011D0854 

Decizia 2011/854/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 15 decembrie 

2011 de prelungire a perioadei de 

derogare în care România poate 

formula obiecţii cu privire la 

transferurile către România ale 

anumitor deşeuri destinate recuperării 

în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1013/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

transferurile de deşeuri [notificată cu 

numărul C(2011) 9191] JO L 336, 

20.12.2011, p. 1 

MMSC Nu este necesar - - - 

 

 

 


