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Substanţe periculoase 

 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  32000D0368
1
  

Decizia 2000/368/CE din 19 mai 

2000 de corectare a Directivei 

98/98/CE de efectuare a celei de-a 

douăzeci şi cincea adaptări la 

progresul tehnic a Directivei 

67/548/CEE a Consiliului privind 

apropierea actelor cu putere de 

lege şi a actelor administrative 

referitoare la clasificarea, 

ambalarea şi etichetarea 

substanţelor periculoase (notificată 

notified under document number 

C(2000) 1333) (Text cu relevanta 

pentru SEE) JO L 136, 8.6.2000, 

p. 108–125 

MMSC 

ANPM 

GNM 

ANPC 

HG  nr. 1408/2008  (MO nr. 

813/4.12.2008) privind clasificarea, 

ambalarea şi etichetarea substanţelor 

periculoase 

- - - 

2.  32000D0657
2
 

Decizia 2000/657/CE din 16 

octombrie 2000 de adoptare a unor 

decizii comunitare de import 

pentru anumite produse chimice 

periculoase în conformitate cu 

Regulamentul Parlamentului 

European şi al Consiliului (CEE) 

nr. 2455/92 privind exportul şi 

importul produşilor chimici 

MMSC 

ANV 

GNM 

ANPM 

HG nr. 305/2007  (MO nr. 

226/03.04.2007) privind unele măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

- - - 

                                                 
1
 Directiva 67/548/CEE este abrogată prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 începând cu 1 iunie 2015  

2
 Regulamentul (CEE) nr. 2455/92 este abrogat de Regulamentul (CE) nr. 304/2003, Decizia rămâne în vigoare (cu amendamentele ulterioare) 
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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 

periculoşi [notificată cu numărul 

C(2000)2685] (Text cu relevanţă 

pentru SEE) JO L 275, 

27.10.2000, p. 44-86, modificată 

de Decizia 2001/852/CE, Decizia 

2003/508/CE, Regulamentul nr. 

886/2004, Decizia 2005/416/CE, 

Decizia 2005/814/CE, 

Regulamentul nr. 1792/2006 şi 

Decizia 2009/966/CE 

realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici 

periculoşi, precum şi modalităţile de 

colaborare dintre autorităţi, conform 

Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 

privind unele măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (CE) nr. 304/2003/CEE 

al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind exportul şi importul 

de produse chimice periculoase 

3.  32001D0852  

Decizia 2001/852/CE din 19 

noiembrie 2001 de adoptare a unor 

decizii comunitare de import în 

conformitate cu Regulamentul 

Parlamentului European şi al 

Consiliului (CEE) nr. 2455/92 

privind exportul şi importul 

produşilor chimici periculoşi şi de 

modificare a Deciziei 

2000/657/CE [notificată cu 

numărul C(2001)3376] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) OJ L 318, 

4.12.2001, p. 28–45, modificată de 

Decizia 2003/508/CE, Decizia 

2005/416/CE şi Decizia 

2009/966/CE 

MMSC 

ANV 

GNM 

ANPM 

HG nr. 305/2007  (MO nr. 

226/03.04.2007) privind unele măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 304/ 2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici 

periculoşi, precum şi modalităţile de 

colaborare dintre autorităţi, conform 

Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 

privind unele măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (CE) nr. 304/2003/CEE 

al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind exportul şi importul 

de produse chimice periculoase 

- - - 



3 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 
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Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 
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măsurilor 

asumate 

4.  32003D0508  

Decizia 2003/508/CE din 7 iulie 

2003 de adoptare a unor decizii 

comunitare de import pentru 

anumite produse chimice 

periculoase, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 304/2003 

al Parlamentului European şi al 

Consiliului şi de modificare a 

Deciziilor 2000/657/CE şi 

2001/852/CE (Text cu relevanță 

pentru SEE) ediţie specială în 

limba română: capitol 11, volum 

32, p. 32 – 61, modificată de 

Decizia 2005/416/CE, Decizia 

2009/966/CE 

MMSC 

ANV 

GNM 

ANPM 

HG nr. 305/2007  (MO nr. 

226/03.04.2007) privind unele măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici 

periculoşi, precum şi modalităţile de 

colaborare dintre autorităţi, conform 

Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 

privind unele măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (CE) nr. 304/2003/CEE 

al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind exportul şi importul 

de produse chimice periculoase 

- - - 

5.  32004D0382 

Decizia 2004/382/CE din 

26 aprilie 2004 de adoptare a unor 

decizii comunitare de import 

pentru anumite substanţe chimice, 

în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 304/2003 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului (Text cu relevanţă 

pentru SEE), modificată de 

MMSC 

ANV 

GNM 

ANPM 

HG nr. 305/2007  (MO nr. 

226/03.04.2007) privind unele măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

- - - 



4 

Nr. 
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responsabilă 
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Stadiul 

măsurilor 

asumate 

Decizia 2009/966/CE  realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici 

periculoşi, precum şi modalităţile de 

colaborare dintre autorităţi, conform 

Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 

privind unele măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (CE) nr. 304/2003/CEE 

al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind exportul şi importul 

de produse chimice periculoase 

6.  32005D0416  

Decizia 2005/416/CE din 19 mai 

2005 de adoptare a deciziilor 

privind importul comunitar de 

anumite produse chimice, în 

conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 304/2003 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului şi de modificare a 

Deciziilor 2000/657/CE, 

2001/852/CE şi 2003/508/CE 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

ediţie specială în limba română: 

capitol 11, volum 40, p. 178 – 252, 

modificată de Decizia 

2009/966/CE  

MMSC 

ANV 

GNM 

ANPM 

HG nr. 305/2007  (MO nr. 

226/03.04.2007) privind unele măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici 

periculoşi, precum şi modalităţile de 

colaborare dintre autorităţi, conform 

Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 

privind unele măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (CE) nr. 304/2003/CEE 

al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind exportul şi importul 

de produse chimice periculoase 

- - - 



5 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 
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Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

7.  32005D0814  

Decizia 2005/814/CE din 

18 noiembrie 2005 de adoptare a 

unor decizii de import comunitar 

privind anumite produse chimice, 

în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 304/2003 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului şi de modificare a 

Deciziei 2000/657/CE (Text cu 

relevanţă pentru SEE) ediţie 

specială în limba română: capitol 

11, volum 43, p. 182 - 195 

 

MMSC 

ANV 

GNM 

ANPM 

HG nr. 305/2007  (MO nr. 

226/03.04.2007) privind unele măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici 

periculoşi, precum şi modalităţile de 

colaborare dintre autorităţi, conform 

Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 

privind unele măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (CE) nr. 304/2003/CEE 

al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind exportul şi importul 

de produse chimice periculoase 

- - - 

8.  32007D0639 

Decizia 2007/639/CE din 2 

octombrie 2007 de stabilire a unui 

format comun pentru comunicarea 

datelor şi a informaţiilor în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 850/2004 

al Parlamentului European şi al 

Consiliului cu privire la poluanţii 

organici persistenţi [notificată cu 

numărul C(2007) 4409] (JO L 258, 

MMSC 

 

HG  nr.  561/2008 (MO nr. 

417/03.06.2008)   privind stabilirea 

unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului Parlamentului 

European şi al Consiliului (CE) nr. 

850/2004 privind poluanţii organici 

persistenţi şi pentru modificarea 

Directivei 79/117/CEE 

- - - 



6 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

4.10.2007, p. 39-43) 

9.  32008D0681 

Decizia 2008/681/CE din 28 iulie 

2008 privind neincluderea 

anumitor substanţe în anexele I, IA 

sau IB la Directiva 98/8/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind 

comercializarea produselor 

biodestructive [notificată cu 

numărul C(2008) 3854] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) (JO L 222, 

20.8.2008, p. 7-8) 

MS 

 

HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

piata a produselor biocide, modificată şi 

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 

1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 

286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

MS/MMP/ANSVSA 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 

1594/941/5/2011 (MO nr. 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1377/2834/121/2011 (MO nr. 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MMP nr. 2608/2012 (MO nr. 

539/02.08.2012) privind stabilirea unor 

măsuri aplicabile managementului 

produselor biocide în condiţii de 

siguranţă pentru mediu 

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 

10.  32008D0809 

Decizia 2008/809/CE din 14 

octombrie 2008 privind 

neincluderea anumitor substanțe în 

anexele I, IA sau IB la Directiva 

98/8/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului privind 

comercializarea produselor 

biodestructive [notificată cu 

numărul C(2008) 5894] (Text cu 

MS 

 

HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

piata a produselor biocide, modificată şi 

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA 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 

relevanţă pentru SEE) (JO L 281, 

24.10.2008, p. 16-29) 

1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 

286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1594/941/5/2011 (MO nr. 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1377/2834/121/2011 (MO nr. 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MMP nr. 2608/2012 (MO nr. 

539/02.08.2012) privind stabilirea unor 
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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 

măsuri aplicabile managementului 

produselor biocide în condiţii de 

siguranţă pentru mediu 

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 

11.  32009D0322  

Decizia Comisiei 2009/322/CE 
din 8 aprilie 2009 privind 

neincluderea anumitor substanțe în 

anexa I, IA sau IB la Directiva 

98/8/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului privind 

comercializarea produselor 

biodestructive [notificată cu 

numărul C(2009) 2593] (Text cu 

relevanță pentru SEE) (JO L 95, 

9.4.2009, p. 44-45) 

MS HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

piata a produselor biocide, modificată şi 

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 

1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 

286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

- - - 



10 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1594/941/5/2011 (MO nr. 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1377/2834/121/2011 (MO nr. 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MMP nr. 2608/2012 (MO nr. 

539/02.08.2012) privind stabilirea unor 

măsuri aplicabile managementului 

produselor biocide în condiţii de 

siguranţă pentru mediu 

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 

12.  32009D0324 

Decizia Comisiei 2009/324/CE 

MS HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

- - - 



11 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

din 14 aprilie 2009 privind 

neincluderea anumitor substanțe în 

anexele I, IA sau IB la Directiva 

98/8/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului privind 

comercializarea produselor 

biodestructive (Text cu relevanță 

pentru SEE) (JO L 96, 15.4.2009, 

p. 37-38) 

piata a produselor biocide, modificată şi 

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 

1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 

286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1594/941/5/2011 (MO nr. 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA 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 

1377/2834/121/2011 (MO nr. 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MMP nr. 2608/2012 (MO nr. 

539/02.08.2012) privind stabilirea unor 

măsuri aplicabile managementului 

produselor biocide în condiţii de 

siguranţă pentru mediu 

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 

13.  32009D0875 

Decizia 2009/875/CE din 

30 noiembrie 2009 de adoptare a 

deciziilor de import în Comunitate 

privind anumite produse chimice 

în temeiul Regulamentului (CE) 

nr. 689/2008 al Parlamentului 

European şi al Consiliului (JO L 

315, 2.12.2009, p. 25-29) 

MMSC 

ANV 

GNM 

ANPM 

HG nr. 305/2007  (MO nr. 

226/03.04.2007) privind unele măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici 

periculoşi, precum şi modalităţile 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 

colaborare dintre autorităţi, conform 

Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 

privind unele măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (CE) nr. 304/2003/CEE 

al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind exportul şi importul 

de produse chimice periculoase 

14.  32009D0966  
Decizia 2009/966/CE din 

30 noiembrie 2009 de adoptare a 

deciziilor privind importul 

comunitar de anumite produse 

chimice în temeiul Regulamentului 

(CE) nr. 689/2008 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului şi de modificare a 

Deciziilor 2000/657/CE, 

2001/852/CE, 2003/508/CE, 

2004/382/CE şi 2005/416/CE  (JO 

L 341, 22.12.2009, p. 14-46)  

 

MMSC 

ANV 

GNM 

ANPM 

HG nr. 305/2007  (MO nr. 

226/03.04.2007) privind unele măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 304/2003/CEE al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

exportul şi importul de produse chimice 

periculoase 

OM MMDD/MEF/MSP/MMFES nr. 

1239/1338/1460/753/2007 (MO nr. 

677/04.10.2007) privind modalităţile de 

realizare a controlului exportului şi 

importului produşilor chimici 

periculoşi, precum şi modalităţile de 

colaborare dintre autorităţi, conform 

Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 

privind unele măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (CE) nr. 304/2003/CEE 

al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind exportul şi importul 

de produse chimice periculoase 

- - - 

15.  32010D0071  
Decizia 2010/71/CE din 8 

februarie 2010 privind 

MS 

 

HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

piata a produselor biocide, modificată şi 

- - - 
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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 

neincluderea diazinonului în anexa 

I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind 

comercializarea produselor 

biodestructive [notificată cu 

numărul C(2010) 749] (Text cu 

relevanţă pentru SEE) (JO L 36, 

9.2.2010, p. 34-35)  

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 

1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 

286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1594/941/5/2011 (MO nr. 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1377/2834/121/2011 (MO 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 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MMP nr. 2608/2012 (MO nr. 

539/02.08.2012) privind stabilirea unor 

măsuri aplicabile managementului 

produselor biocide în condiţii de 

siguranţă pentru mediu 

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 

16.  32010D0084 

Decizia 2010/84/CE din 9 

februarie 2010 de stabilire a unui 

nou termen limită pentru 

depunerea dosarelor pentru 

anumite substanţe care urmează a 

fi examinate în cadrul programului 

de lucru de 10 ani prevăzut la 

articolul 16 alineatul (2) din 

Directiva 98/8/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului 

[notificată cu numărul C(2010) 

764] (Text cu relevanţă pentru 

SEE) (JO L 38, 11.2.2010, p. 15-

MS 

 

HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

piata a produselor biocide, modificată şi 

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 

1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 

286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

- - - 
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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 

16) 

 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1594/941/5/2011 (MO nr. 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1377/2834/121/2011 (MO nr. 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MMP nr. 2608/2012 (MO nr. 

539/02.08.2012) privind stabilirea unor 

măsuri aplicabile managementului 

produselor biocide în condiţii de 

siguranţă pentru mediu 

OM MS/ANSVSA/MMP 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 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 

17.  32010D0675  
Decizia 2010/675/UE din 

8 noiembrie 2010 privind 

neincluderea anumitor substanţe în 

anexa I, IA sau IB la Directiva 

98/8/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului privind 

comercializarea produselor biocide 

[notificată cu numărul C(2010) 

7579] (Text cu relevanţă pentru 

SEE) (JO L 291, 9.11.2010, p. 47-

48) 

MS 

 

HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

piata a produselor biocide, modificată şi 

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 

1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 

286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

- - - 
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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 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1594/941/5/2011 (MO nr. 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1377/2834/121/2011 (MO nr. 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MMP nr. 2608/2012 (MO nr. 

539/02.08.2012) privind stabilirea unor 

măsuri aplicabile managementului 

produselor biocide în condiţii de 

siguranţă pentru mediu 

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 

18.  32011D0151 

Decizia 2011/C151/UE din 17 mai 

2011 privind numirea a 

cincisprezece membri ai 

Consiliului de administrație al 

Agenției Europene pentru Produse 

ECHA 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 

Chimice (JO C 151, 21.05.2011, p. 

1-2) 

19.  32011D0391 

Decizia 2011/391/UE din 1 iulie 

2011 privind neincluderea 

anumitor substanţe în anexa I, IA 

sau IB la Directiva 98/8/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind 

comercializarea produselor biocide 

[notificată cu numărul C(2011) 

4596] (JO L 175, 2.07.2011, p. 28-

29) 

MS 

 

HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

piata a produselor biocide, modificată şi 

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 

1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 

286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

- - - 
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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 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1594/941/5/2011 (MO nr. 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1377/2834/121/2011 (MO nr. 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MMP nr. 2608/2012 (MO nr. 

539/02.08.2012) privind stabilirea unor 

măsuri aplicabile managementului 

produselor biocide în condiţii de 

siguranţă pentru mediu 

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 

20.  32012D0077 

Decizia 2012/77/CE din 

9 februarie 2012 privind 

neincluderea flufenoxuronului 

pentru tipul de produse 18 în anexa 

I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind 

comercializarea produselor biocide 

MS 

 

HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

piata a produselor biocide, modificată şi 

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

- - - 
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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 

[notificată cu numărul C(2012) 

621] (JO L 38, 11.02.2012, p. 47) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 

1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 

286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1594/941/5/2011 (MO nr. 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1377/2834/121/2011 (MO nr. 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MMP nr. 2608/2012 (MO 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 

539/02.08.2012) privind stabilirea unor 

măsuri aplicabile managementului 

produselor biocide în condiţii de 

siguranţă pentru mediu 

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 

21.  32012D0078 

Decizia 2012/78/CE din 

9 februarie 2012 privind 

neincluderea anumitor substanţe în 

anexa I, IA sau IB la Directiva 

98/8/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului privind 

comercializarea produselor biocide 

[notificată cu numărul C(2012) 

645] (JO L 38, 11.02.2012, p. 48-

50) 

MS 

 

HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

piata a produselor biocide, modificată şi 

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 

1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 

286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

- - - 
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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 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1594/941/5/2011 (MO nr. 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1377/2834/121/2011 (MO nr. 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MMP nr. 2608/2012 (MO nr. 

539/02.08.2012) privind stabilirea unor 

măsuri aplicabile managementului 

produselor biocide în condiţii de 

siguranţă pentru mediu 

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 
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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.  32012D0254 

Decizia Comisiei 2012/254/UE 

din 10 mai 2012 privind 

neincluderea diclorvosului pentru 

tipul de produs 18 în anexa I, IA 

sau IB la Directiva 98/8/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului privind introducerea pe 

piață a produselor biocide 

[notificată cu numărul C(2012) 

3016] (JO L 125, 12.05.2012, p. 

53) 

MS HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

piata a produselor biocide, modificată şi 

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 

1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 

286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1594/941/5/2011 (MO 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 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1377/2834/121/2011 (MO nr. 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MMP nr. 2608/2012 (MO nr. 

539/02.08.2012) privind stabilirea unor 

măsuri aplicabile managementului 

produselor biocide în condiţii de 

siguranţă pentru mediu 

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 

23.  32012D0257 

Decizia Comisiei 2012/257/UE 

din 11 mai 2012 privind 

neincluderea naledului pentru tipul 

de produs 18 în anexa I, IA sau IB 

la Directiva 98/8/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind 

comercializarea produselor biocide 

[notificată cu numărul C(2012) 

3050] (JO L 126, 15.05.2012, p. 

MS HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

piata a produselor biocide, modificată şi 

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 

1321/2006/280/90/2007 (MO 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 

12) 286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1594/941/5/2011 (MO nr. 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1377/2834/121/2011 (MO nr. 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MMP nr. 2608/2012 (MO nr. 

539/02.08.2012) privind stabilirea unor 

măsuri aplicabile managementului 
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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 

produselor biocide în condiţii de 

siguranţă pentru mediu 

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 

24.  32012D0483 

Decizia Comisiei 2012/483/UE 

din 20 august 2012 de stabilire a 

unui nou termen limită pentru 

depunerea dosarelor pentru 

anumite substanţe care urmează a 

fi examinate în cadrul programului 

de lucru de 14 ani prevăzut la 

articolul 16 alineatul (2) din 

Directiva 98/8/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului 

[notificată cu numărul C(2012) 

5787] (JO L226, 22.08.2012, p.6-

7), sfârşitul termenului de 

valabilitate: 30/09/2013 

 

MS HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

piata a produselor biocide, modificată şi 

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 

1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 

286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

- - - 
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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 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1594/941/5/2011 (MO nr. 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1377/2834/121/2011 (MO nr. 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MMP nr. 2608/2012 (MO nr. 

539/02.08.2012) privind stabilirea unor 

măsuri aplicabile managementului 

produselor biocide în condiţii de 

siguranţă pentru mediu 

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 

25.  32012D0728 

Decizia Comisiei 2012/728/UE 

din 23 noiembrie 2012 privind 

MS HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

piata a produselor biocide, modificată şi 

- - - 
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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 

neincluderea bifentrinului pentru 

tipul de produs 18 în anexa I, IA 

sau IB la Directiva 98/8/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind 

comercializarea produselor 

biodestructive [notificată cu 

numărul C(2012) 8442] (JO L 327, 

27.11.2012, p.55) 

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 

1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 

286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1594/941/5/2011 (MO nr. 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1377/2834/121/2011 (MO 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 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 

26.  32012D0782 

Decizia 2012/782/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 

11 decembrie 2012 privind 

determinarea limitelor cantitative 

şi alocarea cotelor, pentru perioada 

1 ianuarie-31 decembrie 2013, 

pentru substanţele reglementate în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 

1005/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

substanţele care diminuează stratul 

de ozon [notificată cu numărul 

C(2012) 8899] (JO L347, 

15.12.2012, p. 20-27) 

MMSC 

ANPM 

GNM 

ANV 

- - - - 
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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.  32013D0085 

Decizia Comisiei 2013/85/UE din 

14 februarie 2013 privind 

neincluderea anumitor substanţe în 

anexa I, IA sau IB la Directiva 

98/8/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului privind 

comercializarea produselor 

biocide [notificată cu numărul 

C(2013) 670] (JO L 45, 

16.02.2013, p.30-31) 

MS HG nr. 956/2005  (MO nr. 

852/21.09.2005) privind plasarea pe 

piata a produselor biocide, modificată şi 

completată de HG nr 584/2006 (MO 

nr. 403/10.05.2006), HG nr. 

545/2008 (MO nr. 416/03.06.2008), 

HG nr. 54/2009 (MO nr. 

94/17.02.2009) şi HG nr. 933/2010 

(MO nr. 642/14.09.2010) 

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 

1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 

286/2.05.2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe 

piaţă a produselor biocide, modificat de 

OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 

2164/81/5/2008 (MO nr. 111/ 

12.02.2008), OM MS/MMGA/ANSVA 

nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/ 

08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA 

nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/ 

04.05.2009), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/ 

21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/ 

2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA 

nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 

776/19.112010), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1594/941/5/2011 (MO 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 

164/08.03.2011), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

1377/2834/121/2011 (MO nr. 

53/23.01.2012), OM 

MS/MMP/ANSVSA nr.  

644/2595/52/2012 şi OM 

MS/MMP/ANSVSA nr. 

209/1329/31/2012 

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 

637/50/2492/2012 (MO nr. 

587/17.08.2012) privind aprobarea 

membrilor Comisiei naţionale pentru 

produse biocide şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acesteia 

28.  32013D0204 

Decizia Comisiei 2013/204/UE 
din 25 aprilie 2013 privind 

neincluderea formaldehidei pentru 

tipul de produs 20 în anexa I, IA 

sau IB la Directiva 98/8/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului privind introducerea pe 

piaţă a produselor 

biocide [notificat cu numărul 

C(2013) 2284] (JO L 117, 

27.04.2013, p.18-19) 

MS  - - - 

 

 


