Anexa nr. 9.1
Situatia transpunerii si implementarii in legislatia romaneasca a Directivelor Europene
din domeniul mediului apei si a altor Directive Europene associate
Directiva/Actul normativ romanesc

Actul normativ romanesc
asigura Transpunerea/
Implementarea
(T/I)

CALITATEA APEI
1. Directiva 2000/60/CE care stabileşte cadrul comunitar de actiune in domeniul politicii apelor, amendata de Directiva 2008/32/CE–
transpusa total
OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun
acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007)

T

Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006) pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

T

Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004) pentru modificare Legii Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996)

T

Legea apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996)

T

OM nr. 913/2001 (nepublicat) privind aprobarea structurii cadru a planului de gospodarire a apelor la bazinele
hidrografice

I

HG nr. 472/2000 (MO nr. 272/15.06.2000) privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa

I

OM nr. 1125/2002 (nepublicat) pentru aprobarea Comitetului pentru coordonarea si monitorizarea aplicarii Directivei
2000/60/EC si a celorlalte directive in domeniul apei

I

OM nr. 161/2006 (MO nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de
suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa, care abroga HG 1146/2002 (MO nr. 197/27.03.2002)

I

OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si
autorizatiilor de gospodarire a apelor

I
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Actul normativ romanesc
Directiva/Actul normativ romanesc
asigura Transpunerea/
Implementarea
(T/I)
OM nr. 1258/2006 (MO nr. 17/10.01.2007) privind aprobarea Metodologiei si a Instructiunilor tehnice pentru
I
elaborarea schemelor directoare
OM nr. 661/2006 (MO nr. 658/31.07.2006) privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de
fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, care
amendeaza OM nr. 277/1997

I

HG nr. 930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor
de protectie sanitara si hidrogeologica

I

2. Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, amendata de Directiva 98/15/EC si de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 –
transpusa total
HG nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005) pentru modificarea HG nr. 188/2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru
aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate

T

OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si
autorizatiilor de gospodarire a apelor

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun
acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

T

OM nr. 344/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a
solurilor, când se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura

T

OM nr. 661/2006 (MO nr. 658/31.07.2006) privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de
fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, care abroga
OM nr. 277/1997

I

3. Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate in mediul acvatic al Comunitatii – transpusa
total
HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor
si pierderilor de substante prioritar periculoase

T
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Actul normativ romanesc
Directiva/Actul normativ romanesc
asigura Transpunerea/
Implementarea
(T/I)
HG nr. 783/2006 (MO nr. 562/29.06.2006) pentru modificarea si completarea anexei la HG nr. 351/2005 (MO nr.
T
428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante
prioritar periculoase
HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun
acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

T

Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006) pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996 (MO nr.
244/08.10.1996)

T

OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun
acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007)

T

OUG nr. 152/2005 (MO nr. 1078/30.11.2005) privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

T

OM nr. 245/2005 (MO nr. 565/01.07.2005) pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substantelor
periculoase din listele I si II si al substantelor prioritare/prioritar periculoase in mediul acvatic prin modelare matematica
si a Metodologiei de evaluare a impactului substantelor periculoase din listele I si II si al substantelor prioritare/prioritar
periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, peşti

I

OM nr. 501/2003 (MO nr. 591/20.08.2003) privind aprobarea Regulamentului pentru intocmirea inventarului initial al
surselor de poluare pentru mediul acvatic si apele subterane

I

OM nr. 1177/2002 (nepublicat) pentru aprobarea metodologiei de evaluare integrata a riscului in context transfrontalier

I

OM MAPM/MSF nr. 1406//191/2003 (MO nr. 213/01.04.2003) pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapida a
riscului pentru mediu si sanatatea umana

I

OM nr. 44/2004 (MO nr. 154/23.02.2004) privind aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calitatii
apelor pentru substante prioritare/prioritar periculoase

I

OM nr. 479/2006 (MO nr. 619/18.07.2006) pentru aprobarea metodologiei si chestionarelor de raportare a datelor din
domeniul apelor

I

OM nr. 661/2006 (MO nr. 658/31.07.2006) privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de

I
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Directiva/Actul normativ romanesc

Actul normativ romanesc
asigura Transpunerea/
Implementarea
(T/I)

fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, care abroga
OM nr. 2771997
OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si
autorizatiilor de gospodarire a apelor care abroga OM nr. 1141/2002

I

1. Directiva 86/280/CEE privind valorile limita si obiectivele calitative pentru evacuarile anumitor substante periculoase incluse in Lista I
din Anexa la Directiva 76/464/CEE
2. Directiva 88/347/CEE care amendeaza Anexa II a Directivei 86/280/EEC privind valorile limita si obiectivele calitative pentru evacuarile
anumitor substante periculoase incluse in Lista I din Anexa la Directiva 76/464/CEE
3. Directiva 90/415/CEE care amendeaza Anexa II a Directivei 86/280/EEC privind valorile limita si obiectivele calitative pentru evacuarile
anumitor substante periculoase incluse in Lista I din Anexa la Directiva 76/464/CEE
4. Directiva 82/176/CEE privind valorile limita si obiectivele calitative pentru evacuari de mercur din sectorul electrolizei cloralcanilor,
amendata de Directiva 91/692/CEE
5. Directiva 83/513/CEE privind valorile limita si obiectivele calitative pentru evacuarile de cadmiu, amendata de Directiva 91/692/CEE
6. Directiva 84/156/CEE privind valorile limita si obiectivele calitative pentru evacuari de mercur din alte sectoare decat cel al electrolizei
cloralcanilor, amendata de Directiva 91/692/CEE
7. Directiva 84/491/CEE privind valorile limita si obiectivele calitative pentru evacuarile de hexaclorciclohexan, amendata de Directiva
91/692/CEE – transpuse total
HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor
si pierderilor de substante prioritar periculoase

T

HG nr. 783/2006 (MO nr. 562/29.06.2006) pentru modificarea si completarea anexei la HG nr. 351/2005 (MO nr.
428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante
prioritar periculoase

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun
acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

T

OM nr. 31/2006 (MO nr. 234 bis/15.03.2006) privind aprobarea Manualului pentru modernizarea si dezvoltarea

T/I
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Actul normativ romanesc
asigura Transpunerea/
Implementarea
(T/I)

Directiva/Actul normativ romanesc

Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR), care abroga OM nr. 35/2003
OUG nr. 152/2005 (MO nr. 1078/30.11.2005) privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

T

OM nr. 661/2006 (MO nr. 658/31.07.2006) privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de
fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, care abroga
OM nr. 277/1997

I

OM nr. 662/2006 (MO.nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si
autorizatiilor de gospodarire a apelor

I

4. Directiva 2006/44/CE privind calitatea apelor dulci care necesita protectie sau îmbunatatiri in vederea sustinerii vietii piscicole (versiune
codificata) – transpusa total
HG nr. 202/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care
necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole.

T

HG nr. 563/2006 (MO nr. 406/10.05.2006) privind modificarea si completarea HG nr. 202/2002 (MO nr.
196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si
ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole.

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun
acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

T

5. Directiva nr. 79/923/CE privind calitatea apelor pentru moluste, modificata prin
conchilicole (versiune codificata) – transpusa total

Directiva 2006/113/CE privind calitatea apelor

HG nr. 201/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte

T

HG nr. 467/2006 (MO nr. 349/18.04.2006) pentru modificarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru
moluşte, aprobate prin HG nr. 201/2002 (MO nr. 196/22.03.2002)

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun
acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

T
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Actul normativ romanesc
Directiva/Actul normativ romanesc
asigura Transpunerea/
Implementarea
(T/I)
HG nr. 859/2007 (MO nr. 535/07.08.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea finalizarii
T
transpunerii acquis-ului comunitar in domeniul protectiei mediului
6. Directiva nr. 79/923/CE privind calitatea apelor pentru moluste, modificata prin Directiva nr. 2006/113/CE
7. Directiva 91/676/CEE privind protectia apelor împotriva poluarii cauzate de nitratii proveniti din surse agricole, amendata de
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusa total
HG nr. 964/2000 (MO nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor împotriva
poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

T

HG nr. 1360/2005 (MO nr. 1061/28.03.2005) pentru modificarea si completarea HG nr. 964/2000 (MO nr.
526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniti din
surse agricole

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun
acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

T

OM nr. 1387/2006 (MO nr. 91/05.02.2007) privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea,
modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole

I

OM nr. 1072/2003 (MO nr. 71/28.01.2004) privind aprobarea organizarii Monitoringului suport national integrat de
supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole in apele subterane si
de suprafata si pentru aprobarea Programului de supraveghere si control corespunzator si a procedurilor si instructiunilor
de evaluare a datelor de monitorizare a poluantilor proveniti din surse agricole in apele de suprafata si in apele subterane

I

OM MAPM/MAPDR nr. 452/105.951/2001 (MO nr. 296/06.06.2001) privind aprobarea Regulamentul de organizare
si functionare a Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor împotriva
poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

I

OM MMGA/MAPDR nr. 241/196/2005 (MO nr. 508/15.06.2005) pentru aprobarea Listei localitatilor pe judete unde
exista surse de nitrati din activitati agricole si a Listei localitatilor din bazinele/spatiile hidrografice unde exista surse de
nitrati din activitati agricole (zone vulnerabile si potential vulnerabile)

I
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Actul normativ romanesc
Directiva/Actul normativ romanesc
asigura Transpunerea/
Implementarea
(T/I)
OM MMGA/MAPDR nr. 242/197/2005 (MO nr. 471/03.06.2005) pentru aprobarea organizarii Sistemului national de
I
monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din
surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential
vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring
integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole
si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la
poluarea cu nitrati
OM MMGA/MAPDR nr. 296/216/2005 (MO nr. 529/22.06.2005) privind aprobarea Programului-cadru de actiune
tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole

I

OM MMGA/MAPDR nr. 1182/1270/2005 (MO nr. 224/13.03.2006) privind aprobarea Codului de bune practici
agricole pentru protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

I

OM nr. 740/2001 (nepublicat) privind aprobarea partilor componente nominale ale Comisiei pentru aplicarea Planului
de actiune privind protectia apelor împotriva poluarii cauzate de nitratii proveniti din surse agricole

I

Decizia nr. 22518/LAV/06.09.2007 (nepublicata) privind aprobarea Programului de actiune pentru zonele vulnerabile
8. Directiva 2006/7/EC privind gestionarea calitatii apei pentru imbaiere si de abrogare a Directivei 76/160/CEE – transpusa total
HG nr. 546/2008 (MO nr. 404/29.05.2008 ) privind gestionarea calitații apei de îmbaiere

T

HG nr. 459/2002 (MO nr. 350/27.05.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale
amenajate pentru îmbaiere

T/I

HG nr. 88/2004 (MO nr. 133/13.02.2004) pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si control al
zonelor naturale utilizate pentru îmbaiere

I

9. Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului uman, amendata de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusa total
Lege nr. 311/2004 (MO nr. 582/30.06.2004) pentru amendarea Legii nr. 458/2002 (MO nr. 552/29.07.2002) privind
calitatea apei potabile

T

HG nr. 974/2004 (MO nr. 669/26.07.2004) care aproba normele de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a

T
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Directiva/Actul normativ romanesc

Actul normativ romanesc
asigura Transpunerea/
Implementarea
(T/I)

calitatii apei potabile si procedura de autorizare sanitara pentru folosirea si stocarea apei potabile
OM nr. 341/2007 (MO nr. 149/01.03.2007) pentru aprobarea normelor de igiena si a procedurii de notificare a apelor
potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apa
de masa

T

OM nr. 1193/1996 (nepublicat) privind normele de supraveghere sanitara pentru sistemele publice de depozitare a apei
potabile

I

OM nr. 536/1997 (MO nr. 140/3.07.1997) care aproba normele de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al
populatiei

I

HG nr. 930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor
de protectie sanitara si hidrogeologica

I

OM nr. 764/2005 (MO nr. 729/11.08.2005) pentru aprobarea procedurii de inregistrare la Ministerul Sanatatii a
laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile

T

10.
Directiva 75/440/CEE referitoare la calitatea ceruta apelor de suprafata destinate producerii de apa potabila in statele membre,
amendata de Directivele 79/869/CEE si 91/692/CEE – transpusa total (abrogata de Directiva 2000/60/CE)
HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare
si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila

T

HG nr. 567/2006 (MO nr. 417/15.05.2006) privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
apele de suprafata utilizate pentru potabilizarea NTPA – 013, aprobate prin HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002)

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun
acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

T

HG nr. 662/2005 (MO nr. 616/15.07.2005) privind modificarea HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru
aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a
Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata

I
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Directiva/Actul normativ romanesc

Actul normativ romanesc
asigura Transpunerea/
Implementarea
(T/I)

destinate producerii de apa potabila.
OM nr. 161/2006 (MO nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de
suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa

I

OM nr. 377/2001 (Nepublicat) privind aprobarea obiectivelor de referinta pentru calitatea apelor de suprafata

I

11. Directiva 79/869/CEE privind metodele de masurare, frecventele de prelevare si analiza apelor de suprafata destinate prelevarii apei
pentru consum uman in statele membre, amendata de Directivele 81/855/EEC, 91/692/EEC si de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 –
transpusa total (abrogata de Directiva 2000/60/CE)
HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare
si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila

T

HG nr. 662/2005 (MO nr. 616/15.07.2005) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare
si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila
(care amendeaza HG nr. 100/2002)

T

HG nr. 567/2006 (MO nr. 417/15.05.2006) privind modificarea normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
apele de suprafata utilizate pentru potabilizarea NTPA – 013, aprobate prin HG nr 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002)

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun
acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

T

12. Directiva 80/68/CEE privind protectia împotriva poluarii apelor subterane cu anumite substante periculoase, amendata de Directiva
91/692/EEC – transpusa total (abrogata de Directiva 2006/118/CE)
HG nr. 783/2006 (MO nr. 562/29.06.2006) pentru modificarea si completarea anexei la HG nr. 351/2005 (MO nr.
428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante
prioritar periculoase

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun

T
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Directiva/Actul normativ romanesc

Actul normativ romanesc
asigura Transpunerea/
Implementarea
(T/I)

acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului
Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996)

T

OM nr. 31/2006 (MO nr. 234/15.03.2006) privind aprobarea Manualului pentru modernizarea si dezvoltarea Sistemului
de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR) (care abroga OM nr. 35/2003)

I

OM nr. 1049/2002 (nepublicat) pentru aprobarea unui Plan de masuri pentru eliminarea si reducerea riscului de poluare
in apele subterane

I

13. Directiva 2006/118/CE privind protectia apelor subterane împotriva poluarii si deteriorarii (abroga Directiva 80/68/CEE)
Proiect de HG privind protectia apelor subterane împotriva poluarii si deteriorarii

T

14. Directiva 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

T

15. Directiva 2008/56/CE de instituire a unui cadru de actiune comunitara in domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru
„Strategia pentru mediul marin”)
Proiect de HG pentru instituire a unui cadru de actiune comunitara in domeniul politicii privind mediul marin

T

ARII PROTEJATE
1. Directiva 79/409 /CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea pasarilor salbatice – transpusa total
2. Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 pentru conservarea parcurilor naturale precum si a animalelor si plantelor din zonele
neamenajate – transpusa total
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice si a Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

T
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Directiva/Actul normativ romanesc

Actul normativ romanesc
asigura Transpunerea/
Implementarea
(T/I)

Legea nr. 265/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.. 195/2005 privind protectia mediului;

T

Ordonanta de urgenta nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
195/2005 privind protectia mediului

T

Ordinul nr. 207/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor privind aprobarea continutului Formularului Standard
Natura 2000 si a manualului de interpretare al acestuia;

I

Hotararea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecŃie specială avifaunistică ca parte integrantă a
reŃelei ecologice europene Natura 2000 în România

I

Ordinul nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca
parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.

I

Ordinul nr. 1338/2008 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile privind procedura de emitere a avizului Natura
2000.

ALTE DIRECTIVE EUROPENE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
3. Directiva 85/337/CEE modificata prin Directivele 97/11/CE si 2003/35/CE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private
asupra mediului – transpusa total
HG nr. 1213/2006 (MO nr. 802/25.09.2006) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra
mediului pentru anumite proiecte publice si private

T/I

Lege nr. 265/2006 (MO nr. 586/06.07.2006) privind aprobarea O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului

T

HG nr. 918/ 2002 (MO nr. 686/17.09.2002) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru
aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri

T

4. Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea in circulatie a produselor de protectia plantelor – transpusa total
HG nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectia plantelor in vederea plasarii pe piata si a
utilizarii lor pe teritoriul Romaniei;

T/I
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Actul normativ romanesc
Directiva/Actul normativ romanesc
asigura Transpunerea/
Implementarea
(T/I)
HG nr. 894/2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de
I
omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei
HG nr. 628/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de
omologare a produselor de protectia plantelor in vederea plasarii pe piata

I

OM nr. 134/2006 privind aprobarea Procedurii nationale de omologare a produselor de protectia plantelor care contin
substante active notificate si pentru care nu s-a luat inca o decizie de includere in lista cu substante active autorizate in
Uniunea Europeana

I

5. Directiva 96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, amendata prin Directiva 2003/35/EC – transpusa integral
OUG nr. 152/2005 (Monitorul Oficial nr. 1078/30.11.2005) privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

T

Legea nr. 84/2006 (MO nr. 327/11.04.2006) pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii

T

Legea nr. 92/2003 (MO nr. 220/2.04.2003) pentru aderarea României la Conventia privind efectele transfrontiere ale
accidentelor industriale, adoptata la Helsinki la 17 martie 1992 -

T

OM nr.1144/2002 (MO nr. 35/22.01.2003) privind infiintarea Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub
incidenta art. 3 alin. (1) lit. g) si h) din OUG nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si
modul de raportare a acestora - publicat in;

I

OM nr.1440/2003 pentru aprobarea Ghidului national de implementare a Registrului poluantilor emisi de activitatile
care intra sub incidenta prevederilor OUG nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii;

I

OM nr.37/2003 (MO nr. 247/10.04.2003) pentru aprobarea Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru industria celulozei si hârtiei

T/I

OM nr.566/2003 (MO nr. 689/01.10.2003) pentru aprobarea Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru industria producatoare de ciment si var

T/I

OM nr. 169/2004 (MO nr. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de
referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana

T/I
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Actul normativ romanesc
Directiva/Actul normativ romanesc
asigura Transpunerea/
Implementarea
(T/I)
Ordinul MMGA nr. 1158/2005 (MO nr. 1091/5.12.2005) pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul
T/I
ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu
6. Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind infiintarea Registrului
European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE – transpus total
HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului
European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si
modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE

T

7. Directiva 96/82/EC privind controlul asupra riscului de accidente majore care implica substante periculoase (SEVESO), modificata de
Directiva 2003/105/CE
HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase
OM nr. 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente
in care sunt implicate substante periculoase

T
T/I

8. Directiva 75/442 /CEE – Directiva cadru a deseurilor
OUG nr. 78/ 2000 (MO.nr. 283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr.
426/2001 (MO nr. 411/25.07.2001)

T

HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Nationale de Gestionare a Deşeurilor si a Planului National de
Gestionare a Deşeurilor (MO nr.954/18.10.2004), modificata si completata prin H.G. nr. 358/2007 (MO nr. 271/ 24.04.
2007)

T

OUG nr. 61/2006, aprobata prin Legea nr. 27/2007 (MO 38/18.01.2007) privind regimul deseurilor

T

9. Directiva 99/31/CE privind depozitarea deseurilor
H.G. nr. 349/2005 (MO nr. 394/0.05.2005) privind depozitarea deşeurilor, completata prin H.G nr. 210/2007 (MO nr.
187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul
protectiei mediului

T
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Actul normativ romanesc
Directiva/Actul normativ romanesc
asigura Transpunerea/
Implementarea
(T/I)
OM nr. 757/2004 (MO nr. 86/26.01.2005) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor
I
modificat de Ordinul nr. 1230/2005 (MO nr. 1101/7.12.2005). privind modificarea anexei la OM nr. 757/2004 pentru
aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor
OM nr. 95/2005 (MO nr. 194/8.03.2005).privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de
acceptare a deşeurilor la depozitare si lista nationala de deşeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deşeuri

I

10. Directiva 91/689/CEE privind deseurile periculoase, care inlocuieste Directiva 78/319/CEE privind deseurile toxice si periculoase,
modificata prin Directiva Consiliului 94/31/CE.
HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprizand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase (a abrogat HG 155/1999)

T/I

11. Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor – transpusa total
H.G nr. 128/2002 (MO nr. 160/6.03.2002) privind incinerarea deşeurilor modificata si completata prin H.G. nr.
268/2005 (MO. nr. 332/20.04.2005).

T

OM nr. 756/2004 (MO. nr. 86/26.01.2005) pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor

I

OM nr. 1274/2005 (MO nr. 1180/28.12.2005).privind emiterea avizului de mediu la incetarea activitatilor de eliminare
a deşeurilor, respectiv depozitare si incinerare

I
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