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Substanţe periculoase 

 

Nr. 

crt. 

Decizia 

UE 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri 

legislative 

care se 

impun 

Termen 

pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  32000D06571 

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 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, Decizia 

2009/966/CE şi Regulamentul nr. 519/2013 

MMAP 

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 

- - - 

2.  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 

MMAP 

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. 

- - - 

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

Decizia 2009/966/CE şi Regulamentul nr. 

519/2013 

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.  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 

relevanţă pentru SEE) ediţie specială în limba 

română: capitol 11, volum 32, p. 32 – 61, 

modificată de Decizia 2005/416/CE, Decizia 

2009/966/CE şi Regulamentul nr. 519/2013 

MMAP 

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 

- - - 
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4.  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 Decizia 2009/966/CE şi 

Regulamentul nr. 519/2013 

MMAP 

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.  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 şi 

MMAP 

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 

- - - 
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Regulamentul nr. 519/2013 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.  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, modificată de 

Regulamentul nr. 519/2013 
 

MMAP 

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 

- - - 

7.  32007D0639 

Decizia 2007/639/CE din 2 octombrie 2007 de 

stabilire a unui format comun pentru 

comunicarea datelor şi a informaţiilor în 

MMAP 

 

HG  nr.  561/2008 (MO nr. 

417/03.06.2008)   privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European şi al Consiliului (CE) 

- - - 
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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, 4.10.2007, p. 39-43) 

nr. 850/2004 privind poluanţii organici 

persistenţi şi pentru modificarea Directivei 

79/117/CEE 

8.  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), 

modificată de Regulamentul nr. 519/2013 

MMAP 

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 

- - - 

9.  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 

MMAP 

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 

- - - 
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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), modificată de Regulamentul nr. 

519/2013  

 

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 

10.  32014D0133 

Decizia 2014/133/UE de punere în aplicare a 

Comisiei din 11 martie 2014 de respingere a 

refuzului autorizărilor pentru produsele biocide 

care conţin bromodiolonă, notificat de 

Germania în conformitate cu Directiva 

98/8/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului [notificată cu numărul C(2014) 

1362] (JO L 73, 13.03.2014, p.5) 

MS HG nr. 617/2014 (MO nr. 589/06.08.2014) 

privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor 

măsuri pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 22 

mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă 

şi utilizarea produselor biocide 

   

11.  32014D0152(01) 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

2014/C 152/02 din 15 mai 2014 de adoptare a 

deciziilor de import în Uniune cu privire la 

anumite substanţe chimice în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului (JO 

C 152, 20/05/2014, p. 2-15) 

MMAP 

ANV 

ANPM 

GNM 

 

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. 

- - - 
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677/04.10.2007) privind modalităţile de 

realizare a controlului exportului şi importului 

produşilor chimici periculoşi, precum şi 

modalităţile de colaborare dintre autorităţi, 

conform HG 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 

12.  32014D0227 

Decizia 2014/227/UE de punere în aplicare a 

Comisiei din 24 aprilie 2014 privind 

neaprobarea anumitor substanțe active biocide 

în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012 

al Parlamentului European și al Consiliului 

(JO L 124, 25.04.2014, p.27-29) 

MS HG nr. 617/2014 (MO nr. 589/06.08.2014) 

privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor 

măsuri pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 22 

mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă 

şi utilizarea produselor biocide 

   

13.  32014D0402 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

2014/402/UE din 25 iunie 2014 privind 

restricţionările unor autorizări de produse 

biocide care conțin IPBC notificate de 

Germania în conformitate cu Directiva 

98/8/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului (JO L 188, 27.06.2014, p. 85-87) 

MS HG nr. 617/2014 (MO nr. 589/06.08.2014) 

privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor 

măsuri pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 22 

mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă 

şi utilizarea produselor biocide 

   

14.  32014D0756 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

2014/756/UE din 29 octombrie 2014 privind 

restricționările autorizaţiilor pentru produse 

biocide care conțin IPBC și propiconazol, 

MS HG nr. 617/2014 (MO nr. 589/06.08.2014) 

privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor 

măsuri pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 22 
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notificate de Germania în conformitate cu 

Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului [notificată cu numărul C(2014) 

7909] Text cu relevanță pentru SEE (JO L 

311, 31.10.2014, p. 69-71 ) 

mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă 

şi utilizarea produselor biocide 

15.  32014D0757 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

2014/757/UE din 29 octombrie 2014 privind 

restricțiile de autorizare a unui produs biocid 

care conține IPBC notificate de Germania în 

conformitate cu Directiva 98/8/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

[notificată cu numărul de document C(2014) 

7914] Text cu relevanță pentru SEE (JO L 

311, 31.10.2014, p. 72-74) 

MS HG nr. 617/2014 (MO nr. 589/06.08.2014) 

privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor 

măsuri pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 22 

mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă 

şi utilizarea produselor biocide 

   

16.  32014D0758 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

2014/758/UE din 29 octombrie 2014 de 

respingere a refuzului de autorizare a unui 

produs biocid notificat de Germania în 

conformitate cu Directiva 98/8/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

[notificată cu numărul C(2014) 7915] Text cu 

relevanţă pentru SEE (JO L 311, 31.10.2014, 

p. 75-77) 

MS HG nr. 617/2014 (MO nr. 589/06.08.2014) 

privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor 

măsuri pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 22 

mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă 

şi utilizarea produselor biocide 

   

17.  32014D0904 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

2014/904/UE din 11 decembrie 2014 privind 

determinarea limitelor cantitative şi alocarea 

MMAP 

 

ANPM 

 

- - - - 
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cotelor, pentru perioada 1 ianuarie - 31 

decembrie 2015, 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(2014) 9322] (JO L 358, 

13.12.2014, p. 36-46) 

GNM 

 

ANV 

18.  32015D0646 

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/646 

a Comisiei din 23 aprilie 2015 în 

conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din 

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 

privind culturile de bacterii destinate să reducă 

materia organică în suspensie şi care urmează 

să fie introduse pe piaţă în acest scop (Text cu 

relevanţă pentru SEE) (OJ L 106, 24.4.2015, p. 

79–79) 

     

 

 

Informaţii actualizate la data de 31.08.2015 

 


