
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile 

de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului 

nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri 

pentru aplicare unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 

comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 

20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene 

care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

ART. I 

Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe 

periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 348 din 13 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

1. Alineatul (2) al articolului 2 se abrogă. 

2. La alineatul (4) al articolului 2, după litera j), se introduce o nouă literă, lit. k), cu 

următorul cuprins: „k) orgilor cu tuburi.” 

3. La articolul 3, punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„28. echipamente mobile nerutiere destinate exclusiv uzului profesional - echipamente 

care dispun de o sursă proprie de energie sau de un mecanism de tracțiune acționat de o 

sursă de energie externă, a căror funcționare în timpul lucrului necesită fie mobilitate, fie 

o mișcare continuă sau semicontinuă între o succesiune de puncte de lucru fixe și care 

sunt disponibile doar pentru uz profesional.” 



4. Alineatul (3) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Prevederile alin. (1) se aplică dispozitivelor medicale și instrumentelor de 

monitorizare și control introduse pe piață începând cu 22 iulie 2014, dispozitivelor 

medicale de diagnostic in vitro introduse pe piață începând cu 22 iulie 2016, 

instrumentelor industriale de monitorizare și control introduse pe piață începând cu 22 

iulie 2017 și tuturor celorlalte EEE care nu intrau sub incidența prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 992/2005, cu modificările şi completările ulterioare și care sunt introduse 

pe piață începând cu 22 iulie 2019.”; 

 

5. La alineatul (4) al articolului 4, după litera e) se introduce o nouă literă, lit. e1), cu 

următorul cuprins: 

 „e1) toate celelalte EEE care nu intrau sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului 

nr. 992/2005, cu modificările şi completările ulterioare și care sunt introduse pe piață 

înainte de 22 iulie 2019;”; 

 

6. Alineatul (5) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„(5) Cu condiția ca reutilizarea să aibă loc în cadrul unor sisteme controlabile de 

returnare în circuit închis între întreprinderi, iar consumatorul să fie informat cu privire la 

reutilizarea pieselor de schimb, alineatul (1) nu se aplică pieselor de schimb reutilizate:  

a) recuperate din EEE introduse pe piață înainte de 1 iulie 2006 și utilizate în EEE 

introduse pe piață înainte de 1 iulie 2016;  

b) recuperate din dispozitivele medicale sau instrumentele de monitorizare și control 

introduse pe piață înainte de 22 iulie 2014 și utilizate în EEE introduse pe piață înainte de 

22 iulie 2024;  

c) recuperate din dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro introduse pe piață 

înainte de 22 iulie 2016 și utilizate în EEE introduse pe piață înainte de 22 iulie 2026;  

d) recuperate din instrumentele industriale de monitorizare și control introduse pe piață 

înainte de 22 iulie 2017 și utilizate în EEE introduse pe piață înainte de 22 iulie 2027;  

e) recuperate din toate celelalte EEE care nu intrau sub incidența prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în 

echipamentele electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare și care au 



fost introduse pe piață înainte de 22 iulie 2019 și utilizate în EEE introduse pe piață 

înainte de 22 iulie 2029.” 

 

ART. II 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 12 iunie 2019.  

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei (UE) 2017/2102 a Parlamentului  European și 

a Consiliului din 15 noiembrie 2017 de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de 

utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 305 din 21  noiembrie 2017. 
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