
Anexa nr. 1 Legislația națională privind deșeurile 

Legislația de mediu și conexă din Romania este armonizată în proporție de 100% cu legislația din UE.  

LEGISLAŢIA PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR 

LEGISLAŢIE CADRU 

Directiva 2008/98/EC privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive 
 
Directiva nr. 851/2018 de modificare a 
Directivei 2008/98/EC privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive 

Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul 
deșeurilor;  
OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea 
Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu; 
Legea nr. 31/2019 privind aprobarea OUG Nr. 
74/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
Ordinul ministrului mediului nr. 739/2017 privind 
aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor 
economici care nu se supun autorizării de mediu 
conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor 
Ordinul nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii 
de autorizare, avizare anuală și de retragere a 
dreptului de operare a organizațiilor care 
implementează obligațiile privind răspunderea 
extinsă a producătorului, cu modificările și 
completările ulterioare 
Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalităților 
de identificare a containerelor pentru diferite tipuri 
de materiale în scopul aplicării colectării selective 
Ordinul nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului 
ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 
578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 
contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru 
mediu 
Hotărârea Guvernului nr. 870/2013 privind 
aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a 
Deșeurilor 2014-2020; 
Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind 
aprobarea Planului Național de Gestionare a 
Deșeurilor 



Ordinul ministrului mediului nr. 739/2017 privind 
aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor 
economici care nu se supun autorizării de mediu 
conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor; 
Ordinul nr. 1385 din 29 decembrie 2006 privind 
aprobarea Procedurii de participare a publicului la 
elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de 
gestionare a deșeurilor, adoptate sau aprobate la 
nivel național, regional și județean. 
Ordinul ministrului mediului nr. 140 din 14 februarie 
2019 privind aprobarea Metodologiei pentru 
elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea 
planurilor județene  de gestionare a deșeurilor și a 
planului de gestionare  a deșeurilor pentru municipiul 
București 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de 
modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire 
a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 
2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului  

HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor 
și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv 
deșeurile periculoase cu modificările și completările 
ulterioare. 

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 14 
iunie 2006 privind transferurile de deșeuri. 
Regulamentul (UE) nr. 255/2013 privind 
modificarea anexelor IC, VII, VIII la 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind 
transferurile de deșeuri. 

Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea 
unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 
Parlamentului European și al Consiliului (CE)nr. 
1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Hotărârea nr. 1453 din 12 noiembrie 2008 pentru 
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea Regulamentului Parlamentului European și 
al Consiliului (CE) nr. 1.01312006 privind transferul de 
deșeuri 
Legea nr. 6/1991 pentru aderarea României la 
Convenția Basel privind controlul transportului peste 
frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării 
acestora; 
Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile 
nr. 1108/2007 al privind aprobarea Nomenclatorului 
lucrărilor și serviciilor care se prestează de către 
autoritățile publice pentru Protecția Mediului în 
regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente 
acestora, cu modificările și completările ulterioare. 
Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind 
transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe 
teritoriul României. 



Directiva nr. 850/2018 de modificare a 
Directivei 1999/31/CE privind depozitele de 
deșeuri  

Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor; 
Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și 
turismului nr. 276/2005 pentru aprobarea 
reglementării tehnice „Ghid pentru proiectarea 
depozitelor de deșeuri cu materiale geosintetice", 
indicativ GP 107-04; 
Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor 
nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic 
privind depozitarea deșeurilor; 
Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor nr. 
1230/2005 privind modificarea anexei la Ordinul 
ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 
757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic 
privind depozitarea deșeurilor; 
Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor nr. 
775/2006 pentru aprobarea Listei localităților izolate 
care pot depozita deșeurile municipale în depozitele 
existente ce sunt exceptate de la respectarea unor 
prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 
privind depozitarea deșeurilor. 
HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecției mediului 

Decizia Consiliului 2003/33 privind stabilirea 
criteriilor și procedurilor pentru acceptarea 
deșeurilor la depozite ca urmare a art. 16 si 
anexei II la Directiva nr. 850/2018 de 
modificare a Directivei 1999/31/CE privind 
depozitele de deșeuri 

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor 
nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare 
și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor 
la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în 
fiecare clasă de depozit de deșeuri, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Directiva 2010/75/UE privind emisiile 
industriale (IED) 
Decizia 2011/632/UE de stabilire a 
chestionarului care trebuie utilizat pentru 
rapoartele privind implementarea Directivei 
2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor 

Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile 
industriale; 
Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor nr. 
756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic 
privind incinerarea deșeurilor; 
Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor 
nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la 
încetarea activităților de eliminare a deșeurilor, 
respectiv depozitare și incinerare, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Ambalaje si deșeuri de ambalaje 

Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele și 
deșeurile de ambalaje, cu modificările și 
completările ulterioare 
 
Directiva 2018/852 de modificare a Directivei 
nr. 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de 

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare 
a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Ordinul nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii 
de autorizare, avizare anuală și de retragere a 
dreptului de operare a organizațiilor care 



ambalaje, cu modificările și completările 
ulterioare 

implementează obligațiile privind răspunderea 
extinsă a producătorului 
Ordinul ministrul mediului, apelor și pădurilor nr. 
1483/2016 pentru constituirea Comisiei de autorizare 
a operatorilor economici în vederea preluării 
responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje, cu 
modificările ulterioare; 
Ordinul ministrul mediului și pădurilor nr. 794/2012 
privind procedura de raportare a datelor referitoare 
la ambalaje și deșeuri de ambalaje; 
Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor și 
ministrul administrației și internelor nr. 
1281/1121/2005 privind stabilirea modalităților de 
identificare a containerelor pentru diferite tipuri de 
materiale în scopul aplicării colectării selective; 
Ordinul ministrul mediului, apelor și pădurilor nr. 
647/2016 pentru aprobarea Listei cuprinzând 
standardele române care adoptă standarde europene 
armonizate prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea 
nr. 249/2015 
Ordinul ministrul mediului, apelor și pădurilor nr. 
1483/2016 pentru constituirea Comisiei de autorizare 
a operatorilor economici în vederea preluării 
responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje, cu 
modificările ulterioare 
Ordinul nr. 1.271/2018 privind procedura și criteriile 
de înregistrare a operatorilor economici colectori 
autorizați  care preiau prin achiziție deșeuri de 
ambalaje de la populație de la locul de generare a 
acestora 
Ordinul nr. 1.595/2020 pentru aprobarea 
Instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice 
Sistemul informatic de asigurare a trasabilității 
deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și 
verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de 
ambalaje în sistemul răspunderii extinse a 
producătorului 
Ordonanța nr. 6/2021 privind reducerea impactului 
anumitor produse din plastic asupra mediului 

Uleiuri uzate 

 Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind 
gestionarea uleiurilor uzate. 

Deșeuri de echipamente electrice și electronice 

Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 
privind deșeurile de echipamente electrice și 

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor si al 
Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor Cu 
Mediul De Afaceri nr. 1494/846 din 20 iulie 2016 



electronice, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Directiva 2018/8496 de modificare a Directivei 
2012/19/UE din 4 iulie 2012 privind deșeurile 
de echipamente electrice si electronice (DEEE). 

pentru aprobarea procedurii și criteriilor de acordare 
a licenței de operare, revizuire, vizare anuală și 
anulare a licenței de operare a organizațiilor colective 
și de aprobare a planului de operare pentru 
producătorii care își îndeplinesc în mod individual 
obligațiile, acordarea licenței reprezentanților 
autorizați, precum și componența și atribuțiile 
comisiei de autorizare, pentru gestionarea deșeurilor 
de echipamente electrice și electronice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Ordonanța de urgență nr. 44 din 20 iunie 2019 
pentru modificarea și completarea Ordonanței a 
Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice. 
Ordinul nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii 
pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenței de 
raportare către Registrul național al producătorilor, 
precum și a modului de evidență și de raportare a 
informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și la art. 27 
alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice. 
Ordinul ministrul mediului și pădurilor nr. 1441/2011 
privind stabilirea metodologiei de constituire și 
gestionare a garanției financiare pentru producătorii 
de echipamente electrice și electronice. 
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor si al 
ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu 
mediul de afaceri nr. 1494/846/2016 pentru 
aprobarea procedurii și criteriilor de acordare a 
licenței de operare, revizuire, vizare anuală și anulare 
a licenței de operare a organizațiilor colective și de 
aprobare a planului de operare pentru producătorii 
care își îndeplinesc în mod individual obligațiile, 
acordarea licenței reprezentanților autorizați, precum 
și componența și atribuțiile comisiei de autorizare, 
pentru gestionarea deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Substanțe periculoase in echipamente electrice și electronice 

Directiva 2011/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2011 
privind restricțiile de utilizare a anumitor 
substanțe periculoase în echipamentele 
electrice și electronice 
 
 

Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind 
restricțiile de utilizare a anumitor substanțe 
periculoase în echipamentele electrice și electronice, 
cu modificările si completările ulterioare; 
Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice 
nr. 1601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicații care 
beneficiază de derogare de la restricția prevăzută la 



 
 
 
 
Directiva 2002/95/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind limitarea 
utilizării anumitor substanțe periculoase în 
echipamentele electrice și electronice, cu 
modificările și completările ulterioare 

art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 
privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe 
periculoase în echipamentele electrice și electronice, 
cu modificările si completările ulterioare. 
HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor 
substanțe periculoase în echipamentele electrice și 
electronice  
Ordinul nr. 1226/1771/2007 pentru modificarea 
anexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind 
limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în 
echipamentele electrice și electronice 
Ordinul nr. 344/732/2009 privind completarea anexei 
la Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile 
și al ministrului economiei și finanțelor nr. 
1.226/1.771/2007 pentru modificarea anexei la 
Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea 
utilizării anumitor substanțe periculoase în 
echipamentele electrice și electronice 
HG nr. 1518/2009 pentru modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deșeurile 
de echipamente electrice și electronice și a Hotărârii 
Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării 
anumitor substanțe periculoase în echipamentele 
electrice și electronice  

Nămoluri de la stațiile de epurare 

Directiva Consiliului nr. 86/278/CEE privind 
protecția mediului și în special a solurilor, când 
se utilizează nămolurile de epurare în 
agricultură, cu modificările și completările 
ulterioare 

Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor și 
ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale 
nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind protecția mediului și în special a 
solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în 
agricultură; 
Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor nr. 
27/2007 pentru modificarea și completarea unor 
ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu. 

Deșeuri de baterii și acumulatori 

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 septembrie 
2006 privind bateriile și acumulatorii și 
deșeurile de baterii și acumulatori și de 
abrogare a Directivei 91/157/CEE, cu 
modificările și completările ulterioare 
 
 
 
Regulamentul 1103/2010 de stabilire, în 
conformitate cu Directiva 2006/66/CE a 

Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul 
bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și 
acumulatori, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 
Hotărârea nr. 1079/2011 pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 
privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al 
deșeurilor de baterii și acumulatori 
 



Parlamentului European si a Consiliului, a 
normelor de etichetare privind capacitatea 
pentru bateriile si acumulatorii portabili 
secundar 
 
Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei 
din 11 iunie 2012 de stabilire, în conformitate 
cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului, a normelor detaliate 
privind calculul nivelurilor de eficientă a 
reciclării în procesele de reciclare a deșeurilor 
de baterii si acumulatori 

Ordinul ministrului mediului și al ministrului 
economiei nr. 669/1304/2009 privind aprobarea 
Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii 
și acumulatori, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 
 
Ordinul ministrul mediului, interimar, și ministrul 
economiei nr. 1399/2032 /2009 pentru aprobarea 
Procedurii privind modul de evidență și raportare a 
datelor referitoare la baterii și acumulatori și la 
deșeurile de baterii și acumulatori; 
 
Ordinul ministrului mediului și pădurilor și al 
ministrului economiei, comerțului și mediului de 
afaceri nr. 2743/3189/2011 privind aprobarea 
Procedurii și criteriilor de evaluare și autorizare a 
organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a 
planului de operare pentru producătorii care își 
îndeplinesc în mod individual obligațiile privind 
gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, 
precum și componența și atribuțiile comisiei de 
evaluare și autorizare, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Ordin nr. 2366/1548 din 15 iunie 2012 pentru 
modificarea și completarea Ordinului ministrului 
mediului și pădurilor și al ministrului economiei, 
comerțului și mediului de afaceri nr. 2743/3189/2011 
privind aprobarea Procedurii și criteriilor de evaluare 
și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și 
aprobare a planului de operare pentru producătorii 
care își îndeplinesc în mod individual obligațiile 
privind gestionarea deșeurilor de baterii și 
acumulatori, precum și componența și atribuțiile 
comisiei de evaluare și autorizare. 

Vehicule scoase din uz 



Directiva 2000/53/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 septembrie 
2000 privind vehiculele scoase din uz, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Directiva 2018/849 de modificare a Directivei 
2000/53/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 18 septembrie 2000 privind 
vehiculele scoase din uz, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 
Decizia 2010/115 pentru modificarea Anexei II 
a Directivei 2000/53 privind vehiculele scoase 
din uz.  
 
Decizia 2005/293 care stabilește reguli 
detaliate cu privire la monitorizarea țintelor de 
reutilizare/ valorificare și reutilizare/ reciclare 
prevăzute în Directiva 2000/53 privind 
vehiculele scoase din uz. 
 
Decizia 2002/151 privind cerințele minime 
pentru certificatul de distrugere eliberat în 
conformitate cu art. 5 alin. (3) din Directiva 
2000/53 privind vehiculele scoase din uz. 

Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare 
a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 
Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor nr. 
816/2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare și 
autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării 
responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale 
de reutilizare, reciclare și valorificare energetică a 
vehiculelor scoase din uz 

Deșeuri cu conținut de PBC 

Directiva 96/59/CE privind eliminarea 
bifenililor și trifenililor policlorurați privind 
eliminarea bifenililor policlorurați și a 
trifenililor policlorurați (PCB/TPC) 

HG nr. 173/2000 pentru reglementare regimului 
special privind gestiunea și controlul bifenililor 
policlorurați și ale altor compuși similari, cu 
modificările și completările ulterioare (HG 291/2005, 
HG 210/2007, HG 975/2007)  

Deșeuri de azbest 

Directiva 87/217/CEE privind prevenirea și 
reducerea poluării mediului cauzate de azbest 

HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea și 
controlul poluării cu azbest, cu modificările și 
completările ulterioare 

LEGISLAȚIA PRIVIND DEȘEURILE MEDICALE 

Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate 
din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind 
deșeurile rezultate din activități medicale 

LEGISLAȚIA PRIVIND SERVICIILE DE SALUBRIZARE 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Legea nr. 131/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice 
nr. 51/2006; 
Legea nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare prin legea nr 99/2014; 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 



Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 
HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 
HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor 
comunitare de utilități publice 
Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile 
Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de 
salubrizare a localităților; 
Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al 
serviciului de salubrizare a localităților; 
Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 
Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului- cadru de prestare a 
serviciului de salubrizare a localităților. 

 
 
 
 
 
 


