
Anexa 9.1 
 

Situația transpunerii și implementării în legislația românească a Directivelor Europene  
din domeniul mediului, apei și a altor Directive Europene asociate 

 

 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

CALITATEA APEI 

1. Directiva 2000/60/CE care stabileşte cadrul comunitar de acțiune în domeniul politicii apelor, amendată de Directiva 2008/32/CE– transpusă total 

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

O.U.G. nr. 3/2010 (MO nr. 114 din 19/02/2010 ) pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 T 

Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010) privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii apelor nr. 107/1996 

T 

O.U.G. nr. 69/2013 (MO nr. 386/28.06.2013)  pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996  I 

Legea nr. 153/2014 (MO nr. 881/04.12.2014) pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996  I 

Legea nr. 196/2015 (MO nr. 522/14.07.2015) pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 I 

Legea nr. 141/2018 (MO nr. 507/20.06.2018) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr. 107/1996 

I 

Legea nr. 122/2020 (MO nr. 613/03.07.2020) pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 I 

OUG 225/2020 (MO nr. 1331/13.12.2020) privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii I 

O.U.G. nr. 12/2007  (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecției mediului  

T 

Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007) privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2007   pentru modificarea și 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului 

T 

H.G. nr. 80/2011 (MO nr. 265/14.05.2011) pentru aprobarea Planului Național de Management aferent porțiunii din bazinul hidrografic 
internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României 

I 

HG nr. 859/2016 (MO nr. 1004/14.12.2016) pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic 
internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României 

I 

H.G. nr. 472/2000 (MO nr. 272/15.06.2000) privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă I 

http://anar-legis:8080/oficiale/afis.php?f=116349
http://anar-legis:8080/oficiale/afis.php?f=8565


 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

O.M. nr. 828/2019 (MO nr. 615/25.07.2019) privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare şi retragere a avizului de 
gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice 
supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă 

I 

O.M. nr. 891/2019 (MO nr. 654/07.08.2019) privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare 
temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării 

I 

O.M .nr. 1258/2006 (MO nr. 17/10.01.2007) privind aprobarea Metodologiei și a Instrucțiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare I 

H.G. nr. 930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și 
hidrogeologică  

I 

H.G. nr. 622/2013 (MO nr. 542/28.08.2013) pentru aprobarea unei măsuri derogatorii de la Normele speciale privind caracterul şi mărimea 
zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 

I 

OM  nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică I 

OM nr. 798/2005 (MO nr. 846/19.09.2005) privind aprobarea abonamentului –cadru de utilizare/exploatare, completat cu Ordin 1028/2009 -
pentru modificarea și completarea anexelor nr.1-5 la abonamentul –cadru de utilizare/exploatare și Ordin 1725/2010 – pentru modificarea și 
completarea anexelor nr.1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare 

I 

O.U.G. nr. 107/2002 (MO nr. 691/20.09.2002) privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" T/I 

DECIZIA nr. 14/2018 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (7) teza a treia din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 107/2002 

T/I 

Legea nr. 400/2005 (MO nr. 19/10.01.2005) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 

T/I 

O.M.  nr. 1.163 /2007 (MO nr. 550/13.08.2007) privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare 
a lucrărilor hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor 

I 

O.M. nr. 1.028/2009 (MO nr. 578/19.08.2009) pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, 
aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 798/2005 

I 

O.M. nr. 1.725/2010 (MO nr. 764/16.11.2010) pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, 
aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 798/2005 

I 

H.G. nr. 1.202/2010 (MO nr. 826/10.12.2010) privind actualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă I 

OM nr. 76/2006 (MO nr. 192/01.03.2006) privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor 
de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare 
bazinală şi a Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă 

I 

OM nr. 9/2006 (MO nr. 331/12.04.2006) pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele 
deficitare 

I 

2. Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, amendată de Directiva 98/15/EC și de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă total 



 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

H.G. nr. 188/2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate T 

H.G. nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005) pentru modificarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare 
în mediul acvatic a apelor uzate 

T 

H.G. nr.  210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecției mediului 

T 

OUG nr. 172/2020 (MO nr. 951/15.10.2020) pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de 
mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea 
apelor uzate urbane 

I 

Leega nr. 121/2021 (MO nr. 473/06.05.2021) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi 
pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane 

I 

OM nr. 119/2014 (MO nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei  I 

OM nr. 994/2018 (MO 720/21.08.2018) pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 

I 

O.M. nr. 828/2019 (MO nr. 615/25.07.2019) privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare şi retragere a avizului de 
gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice 
supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă 

I 

O.M. nr. 891/2019 (MO nr. 654/07.08.2019) privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare 
temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării 

I 

Legea nr. 298/2018 (MO nr. 1046/10.12.2018) privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor I 

Legea 241/2006 (MO nr. 563/29.06.2006) serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată în anul 2015 (MO nr. 679/07.09.2015) I 

Legea nr. 224/2015 (MO nr. 570/30.07.2015) pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
241/2006 

I 

Legea nr. 215/2018 (MO nr. 664/31.07.2018) pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006 

I 

Legea nr. 51/2006 (MO nr. 254/21.03.2006) serviciilor comunitare de utilități publice  I 

O.U.G nr. 13/2008 (MO nr. 145/26.02.2008) pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006  si a 
Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 

I 



 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

Legea nr. 204/2012 (MO nr. 791/26.11.2012) privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea si 
completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 

I 

O.U.G. nr. 58/2016 (M.O. nr. 738/22.09.2016) , pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor 
publice 

I 

3. Directiva 86/278/CCE privind protecția mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de la stațiile de epurare - transpusă total 

Ordinul comun 344/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului în special al solurilor, când se 
utilizează nămoluri de epurare în agricultură 

T 

H.G. nr.  210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecției mediului 

T 

4. Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare și de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE 
Directiva 2013/39/UE de modificare a Directivelor 2000/60/CE și 2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare din domeniul politicii apei 

H.G. nr. 570/2016 (MO nr. 633/18.08.2016) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de 
substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi 

T 

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

Legea nr. 278/2013 (MO nr. 671/01.11.2013 privind emisiile industriale T 

O.M. nr. 31/2006 (MO nr. 234 bis/15.03.2006) privind aprobarea Manualului pentru modernizarea și dezvoltarea Sistemului de Monitoring 
Integrat al Apelor din România (SMIAR) 

I 

O.M. MAPM/MSF nr. 1406//191/2003 (MO nr. 213/01.04.2003) pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapidă a riscului pentru mediu și 
sănătatea umană  

I 

O.M. nr. 828/2019 (MO nr. 615/25.07.2019) privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare şi retragere a avizului de 
gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice 
supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă 

I 

O.M. nr. 891/2019 (MO nr. 654/07.08.2019) privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare 
temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării 

I 
 

Legea nr. 278/2013 (MO nr. 671/01.11.2013) privind emisiile industriale  T 

5. Directiva 2006/44/CE privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în vederea susținerii vieții piscicole  – transpusă total 
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor pescărești în conformitate cu politica comună în domeniul 
pescuitului 



 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

H.G. nr. 202/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafață care necesită protecție și 
ameliorare în scopul susținerii vieții piscicole, cu modificările și completările ulterioare. 

T 

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

T 

H.G. nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecției mediului  

T 

O.U.G. nr. 23/2008 (MO nr. 180/10.03.2008) privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare I 

Legea nr. 114/2016 (MO nr. 411/31.05.2016) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura 

I 

O.U.G nr. 85/2016 (OM nr. 957/28.11.2016) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul 
şi acvacultura 

I 

Legea nr. 126/2019 (MO nr. 559/05.07.2019) pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura 

I 

O.M. nr. 60/2017 (MO nr. 179/13.03.2017) privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării 
pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare 

I 

H.G. nr. 1207/2003 (MO nr. 756/29.10.2003) pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul republicii Moldova privind 
cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, semnat 
la Stânca la 1 august 2003.  

I 

6. Directiva  nr. 79/923/CE privind calitatea apelor pentru moluște, modificată prin  Directiva 2006/113/CE privind calitatea apelor conchilicole  – 
transpusă total 

Regulamentul (UE) 2019/1241 privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice. 

H.G. nr. 201/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte, cu modificările și 
completările ulterioare 

T 

H.G. nr. 467/2006 (MO nr. 349/18.05.2006) pentru modificarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 201/2002 

T 

H.G. nr. 859/2007 (MO nr. 535/7.08.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea finalizarii transpunerii acquis-ului 
comunitar in domeniul protectiei mediului 

T 

O.M. nr. 1950/2007/38/2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru delimitarea şi 
catalogarea zonelor marine pretabile pentru creşterea şi exploatarea moluştelor 

I 



 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

7. Directiva 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole,  transpusă total și  
    Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispozițiilor privind comitetele care asistă Comisia în 
exercitarea competențelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din Tratatul CE 

H.G. nr. 964/2000 (MO nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitrați proveniţi din 
surse agricole,  

T 

H.G. nr. 587/2021 (MO nr. 571/04.06.2021) pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea 
Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole 

T 

H.G. nr. 1360/2005 (MO nr. 1061/28.03.2005) pentru modificarea și completarea H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru 
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole 

T 

Decizia nr. 151.658/2018 privind aplicarea Programului de acțiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat 
prin Decizia Comisiei Interministeriale pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole 
cu nr. 221.983/GC/12.06.2013 

T 

H.G. nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecției mediului 

T 

O.M. nr. 452/105.951/2001 (MO nr. 259/06.06.2001) pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei și a Grupului de 
sprijin pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și 
completările ulterioare 

I 

O.M. nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse 
agricole 

I 

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

I 

O.M. nr. 1072/2003 (MO nr. 71/28.01.2004) privind aprobarea organizării Monitoringului suport național integrat de supraveghere, control și 
decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniti din surse agricole în apele subterane și de suprafață și pentru aprobarea Programului de 
supraveghere și control corespunzător și a procedurilor și instrucțiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluanților proveniți din surse 
agricole în apele de suprafata și în apele subterane  

I 

Ordinul nr. 352/636/54/2015 (MO nr.363/26.05.2015) pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de 
sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare. 

I 

8. Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea în circulație a produselor de protecția plantelor – abrogată de  
Regulamentul (CE) Nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare si de 
abrogare a Directivelor 79/117 CEE si 91/414/CEE -  transpusă total. 

H.G. nr. 1559/2004 (MO nr. 955/19.10.2004) privind procedura de omologare a produselor de protecția plantelor în vederea plasării pe piață și a T/I 



 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

utilizării lor pe teritoriul României 

H.G. nr. 894/2005 (MO nr. 763/22.08.2005) pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de 
omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piața și a utilizării lor pe teritoriul României 

T/I 

H.G. nr. 360/2013 (MO nr. 375/25.06.2013) pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a 
produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României 

T/I 

H.G. nr. 1230/2012 (MO nr. 876/21.12.2012) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare si de abrogare a 
Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului 

T/I 

H.G. nr. 437/2005 (MO nr. 446/26.05.2005) privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie 
a plantelor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare  

I 

O.G. nr. 4/1995 (MO nr. 18/30.01.1995) privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea 
bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, cu completările și modificările ulterioare 

I 

Legea nr. 26/2006 (MO nr. 198/2.03.2006) pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995  privind fabricarea, 
comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura 

I 

H.G. nr. 628/2006 (MO nr. 452/25.05.2006) pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de 
omologare a produselor de protecția plantelor în vederea plasării pe piață 

I 

O.G. nr. 41/2007 (*actualizata*) (MO nr. 592/28.08.2007) pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru 
modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 

I 

Legea nr. 28/2009 (MO nr. 158/13.03.2009) privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007  pentru comercializarea produselor de 
protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 

I 

H.G. nr. 1606/2009 (MO nr. 924/31.12.2009) pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 1559/2004  privind procedura de 
omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plas[rii pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României 

I 

O.M. nr. 134/2006 (MO nr. 423/16.05.2006) privind aprobarea Procedurii naționale de omologare a produselor de protecția plantelor care conțin 
substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanțe active autorizate în Uniunea Europeană 

I 

O.M. nr. 443/2009 (MO nr. 484/13.07.2009) privind modificarea anexei nr. 5 la Procedura națională de omologare a produselor de protecție a 
plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat înca o decizie de includere în lista cu substanțe active autorizate în 
Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii și al ministrului mediului și 
gospodîririi apelor nr. 134/197/412/2006, și a anexei nr. 8 la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru 
autorizarea ingrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrașămintelor autorizate, cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și 
comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004 

I 

9. DIRECTIVA 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea 
utilizării durabile a pesticidelor. 

http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/substante_periculoase/pesticide/Ro/HG437-2005.doc


 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

O.U.G. nr. 34 / 2012 (MO nr. 435/30.06.2012) pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe 
teritoriul României 

T 

LEGE nr. 63/2013 (MO nr. 158/25.03.2013) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului 
instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României 

T 

O.M. nr. 60/2013 (MO nr. 346/17.06.2013) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a 
Produselor de Protecţie a Plantelor şi aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerţul paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri 
comerciale pentru un produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României 

I 

O.U.G. nr. 65/2019 (MO nr. 749/13.09.2019) privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru 
stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României 

T 

H.G. nr. 135/2019 (MO nr. 205/14.03.2019) pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării 
produselor de protecţie a plantelor 

I 

O.M. nr. 820/2016 (MO nr. 478/28.06.2016) privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de 
protecţie a plantelor de uz profesional şi responsabilităţile acestuia 

I 

 Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului sănătății nr. 
566/1445/725/2014 (MO nr. 653/04.09.2014)  pentru aprobarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin 
pulverizare aeriană 

I 

H.G. nr. 1.609/2009 (MO nr. 924/30.12.2009) privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă 
agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă 

I 

O.U.G.nr. 70/2010 (MO nr. 451/02.08.2010) privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a 
unor structuri aflate în subordinea acestuia 

I 

H.G. nr. 1.185/2014 (MO nr. 34/15.01.2014) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale I 

Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/ CEE ale Consiliului – transpus total 

H.G. 1.559/2004 (MO nr. 955/19.10.2004) privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a 
utilizării lor pe teritoriul României 

T 

H.G. nr. 360/2013 (MO nr. 375/25.06.2013) pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a 
produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României 

T 

Ordinul nr. 60/2013 (MO nr. 346/12.06.2013) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare 
a Produselor de Protecţie a Plantelor şi aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerţul paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri 
comerciale pentru un produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României 

I 

http://old.madr.ro/pages/fitosanitar/oug-34-2012.pdf
http://old.madr.ro/pages/fitosanitar/oug-34-2012.pdf
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/lege-63-din-21-martie-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/lege-63-din-21-martie-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/utilizare-durabila-pesticide/ordin_nr_566_aprobare_lista_protectie_plante_pulverizare_aeriana.pdf
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/utilizare-durabila-pesticide/ordin_nr_566_aprobare_lista_protectie_plante_pulverizare_aeriana.pdf
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/utilizare-durabila-pesticide/ordin_nr_566_aprobare_lista_protectie_plante_pulverizare_aeriana.pdf
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(T/I) 

H.G. nr. 1.230/2012 (MO nr. 876/21.12.2012) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare și de abrogare a 
Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului 

I 

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor 
biocide 

H.G. 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 

T 

H.G. nr. 345/2016 (MO nr. 367/12.05.2016) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 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 

T 

H.G. nr. 398/2010 (MO nr. 283/30.04.2010) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de 
modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 

I 

OM nr. 368/2010 (MO nr. 196/29.03.2010) privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul 
României modificat de Ordinul nr. 433/1042/92/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi 
pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea 
procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României; 

I 

Ordin comun nr. 910/1.657/99/2016 (OM 694/07.09.2016) pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului 
mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind 
aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României 

I 

OM nr. 2.606/2012 (MO nr. 539/02.08.2012) privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor biocide în condiţii de siguranţă 
pentru mediu 

I 

OM nr. 119/2014 (MO nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igienă și sanatate publică privind mediul de viață al populației I 

OM nr. 994/2018 (MO 720/21.08.2018) pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 

I 

Ordinul nr. 2021/691/2008 (MO nr. 896 bis/30.12.2008) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de 
asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor 

I 

OM nr. 82/2019 (MO nr. 108/12.02.2019) pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Institutului 
Naţional de Sănătate Publică  

I 

10. Directiva 2006/7/EC privind gestionarea calitătii apei pentru îmbăiere – transpusă total 
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(T/I) 

H.G. nr. 546/2008 (MO nr. 404/29.05.2008)  privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare T 

H.G. nr. 389/2011 (MO nr. 290/29.04.2011) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calităţii apei 
de îmbăiere 

T 

H.G. nr. 88/2004 (MO nr. 133/13.02.2004) pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și control al zonelor naturale utilizate 
pentru îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare 

I 

O.M. nr. 183/2011 (MO 199/22.03.2011) privind aprobarea Metodologiei de monitorizare și evaluare a zonelor de îmbăiere I 

11. Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 și de Directiva (EU) 2015/1787 
care amendează Anexele II și III ale Directivei 98/83/EC – transpusă total 

Legea nr. 458/2002 (MO nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile   T 

Lege nr. 311/2004 (MO nr. 582/30.06.2004) pentru amendarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile   T 

H.G. nr. 974/2004 (MO nr. 669/26.07.2004) care aprobă normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și 
procedura de autorizare sanitară pentru folosirea și stocarea apei potabile  

T 

Ordonanța nr. 11/2010 (MO nr. 69/26.01.2010) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile T 

Ordonanța nr. 1/2011 (MO nr. 69/26.01.2011) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile T 

Ordonanța nr. 22/2017 (MO nr. 705/31.08.2017) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile T 

OM nr. 82/2019 (MO nr. 108/12.02.2019) pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Institutului 
Naţional de Sănătate Publică  

I 

Lege nr. 272/2017 (MO nr. 1037/28.12.2017) privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
458/2002 privind calitatea apei potabile 

T 

H.G. nr. 930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și 
hidrogeologică  

I 

Lege nr.182/2011 (MO nr.733/19.10.2011) privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
458/2002 privind calitatea apei potabile, rectificată în MO nr.58/24 ian.2012 

T 

H.G. nr. 342/2013 (MO nr.351/13.06.2013) privind modificarea şi completarea H.G. nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, 
inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile  

T 

O.M. nr. 341/2007 (MO nr. 149/01.03.2007) pentru aprobarea normelor de igienă și a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele 
decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă 

T 

O.M. nr. 119/2014 (MO nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei I 

OM nr. 994/2018 (MO 720/21.08.2018) pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al I 
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populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 

Legea nr. 301/2015 (MO nr. 904/07.11.2015) privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele 
radioactive din apa potabilă 

T 

O.M. nr. 764/2005 (MO nr. 729/11.08.2005) pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătății a laboratoarelor care efectuează 
monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile 

T 

OM nr. 82/2019 (MO nr. 108/12.02.2019) pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Institutului 
Naţional de Sănătate Publică  

I 

12. Directiva 2006/118/CE privind protecția apelor subterane împotriva poluării și deteriorării – transpusă total  

H.G. nr. 570/2016 (MO nr. 633/18.08.2016) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de 
substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi 

T 

H.G. nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecției mediului 

T 

Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996) T 

H.G. nr. 53/2009 (MO nr. 96/18.02.2009) pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării T 

H.G. nr. 449/2013 (MO nr. 434/17.07.2013) privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea 
Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării 

T 

H.G. nr. 882/2013 (MO nr. 711/19.11.2013)  privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional 
de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării 

T 

O.M. nr. 31/2006 (MO nr. 234/15.03.2006) privind aprobarea Manualului pentru modernizarea și dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al 
Apelor din România (SMIAR)  

I 

O.M. nr. 621/2014 (MO nr. 535/18.07.2014) privind aprobarea valorilor de prag pentru  apele subterane din România  I 

13. Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale IED – transpusă total  

Legea nr. 278/2013 (MO nr. 671/01.11.2013) privind emisiile industriale  T 

Legea nr. 144/2018 (MO nr. 512/21.06.2018) privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale 

T 

H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 
166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE 

T 
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Legea nr. 112/2009 (MO nr. 339/21.05.2009) pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 
mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi 
accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 

I 

Legea nr. 92/2003 (MO nr. 220/02.04.2003) pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, 
adoptată la Helsinki la 17 martie 1992  

T 

O.M. nr. 833/2005 (MO nr. 888/04.10.2005) pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi 
pulberi provenite din instalaţii mari de ardere 

I 

O.M. nr. 818/2003 (MO nr. 800/13.11.2003) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările și 
completările ulterioare 

I 

O.M. nr. 1158/2005 (MO nr. 1091/05.12.2005) pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și 
mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu  

I 

O.M. nr. 3970/2012 (în MO nr. 858/19.12.2012) pentru modificarea și completarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, 
aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 818/2003  

I 

OM nr. 1171/2018 (MO nr. 967/15.11.2018) privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei 
integrate de mediu 

I 

OM nr. 324/2019 (MO nr. 283/12.04.2019) pentru modificarea şi completarea anexei la OM nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru 
aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu 

I 

OM nr. 1150/2020 (MO nr. 495/11.06.2020) privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei 
integrate de mediu 

I 

O.M. nr. 1078/2017 (MO nr. 630/02.08.2017) privind modificarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului 
mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, precum și pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor 
naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.052/2014, modificat prin Ordinul nr. 1447/2017 privind 
aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate 

I 

O.M. nr. 891/2019 (MO nr. 654/07.08.2019) privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare 
temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării 

I 

O.M. nr. 36/2004 (MO nr. 43/19.01.2004) privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei 
integrate de mediu   

I 

O.M. nr. 859/2005 (MO nr. 888/04.10.2005) privind aprobarea unor ghiduri necesare punerii in aplicare a H.G. nr. 699/2003 privind stabilirea 
unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii 

I 
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O.M. nr. 37/2003 (MO nr. 247/10.04.2003) pentru aprobarea Documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru 
industria celulozei și hârtiei  

T/I 

O.M. nr. 566/2003 (MO nr. 689/01.10.2003) pentru aprobarea Documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru 
industria producatoare de ciment și var  

T/I 

O.M. nr. 169/2004 (MO nr. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune 
tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană  

T/I 

14. Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a 
Directivei 96/82/CE a Consiliului - transpusă total 

Legea nr. 59/2016 (MO nr. 290/18.04.2016) privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase T 

H.G. nr. 1033/2013 (MO nr. 801/18.12.2013) pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase 

T 

H.G. nr. 79 din 2009 (MO nr. 104/20.02.2009) pentru modificarea H.G. nr. 804 din 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în 
care sunt implicate substanțe periculoase  

T 

Legea nr. 283/2018 (MO nr. 1008/28.11.2018) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru 
completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase 

I 

Ordin nr. 156/2017 (M.O. nr. 36/16.01.2018) pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz 
de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase 

I 

OM MMAP/MAI nr. 1175/2019 și 39/2020 (MO nr. 239 /24.03.2020) privind aprobarea Procedurii de notificare a activităţilor care prezintă 
pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase 

I 

OM MMAP/MAI nr. 1176/2019 și 40/2020 (MO nr. 240/24.03.2020) privind aprobarea Procedurii de notificare a accidentelor majore în care sunt 
implicate substanţe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier  

I 

15. Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații - transpusă total 

O.U.G. nr. 3/2010 (MO nr. 114 din 19/02/2010 ) pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 T 

Legea 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010) privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea și completarea 
Legii apelor nr. 107/1996 

T 

H.G. nr. 846/2010 (MO nr. 626/06/09.2010) pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung T 

http://anar-legis:8080/oficiale/afis.php?f=116349
http://anar-legis:8080/oficiale/afis.php?f=8565


 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

H.G. nr. 972/2016 (MO nr. 106 din 7 februarie 2017) pentru aprobarea planurilor de management al riscului la inundaţii aferent celor 11 
administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României 

I 

16. Directiva 2008/56/CE de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru 
mediul marin”) - transpusă total 

O.U.G. nr. 71/ 2010 (MO nr. 452/02.07.2010) pentru instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin T 

Legea nr. 6/2011 (MO nr. 159/04.03.2011) pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru 
mediul marin 

T 

Legea nr. 205/2013 (MO nr. 399/3.07.2013) pentru modificarea O.U.G. nr. 71/ 2010 pentru instituire a unui cadru de acțiune comunitară în 
domeniul politicii privind mediul marin 

T 

Legea nr. 279/2018 (MO nr. 1009/28.11.2018) pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind 
stabilirea strategiei pentru mediul marin 

T 

O.U.G. nr. 202/2002 (MO nr. 965/2002) privind gospodarirea integrată a zonei costiere I 

Legea nr. 280/2003 (MO nr. 454/26.06.2003)  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată 
a zonei costiere 

I 

ARII NATURALE PROTEJATE 

17. Directiva 79/409 /CEE privind conservarea păsărilor sălbatice – transpusă total 
18. Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatice– transpusă total 

O.U.G. nr. 57/2007 (M.O. nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 
sălbatice cu modificările și completările ulterioare 

T 

Legea nr. 95/2016 (MO nr. 369/13.05.2016) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

T 

O.M. nr. 207/2006 (MO nr. 284/29.03.2006) privind aprobarea conținutului Formularului Standard Natura 2000 și a manualului de interpretare al 
acestuia 

I 

H.G. nr. 1284/2007 (MO nr. 739 bis/31.10.2007  privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei 
ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare  

I 

O.M. nr. 1964/2007 (MO nr. 98/07.02.2007) privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte 
integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare 

I 

O.M. nr. 1338/2008 (MO nr. 738/31.10.2008) al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind procedura de emitere a avizului Natura 2000. I 



 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

O.M. nr. 19/2010 (MO nr. 82/08.02.2010) pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor 
sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificările şi completările ulterioare. 

I 

Legea nr. 82/1993 (MO nr. 283/07.12.1993) privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare I 

Legea nr. 5/2000 (MO nr. 152/12.04.2000) privind amenajarea teritoriului naţional – Secţiunea a III-a, zone protejate, cu modificările şi 
completările ulterioare 

I 

H.G. nr. 2151/2004 (MO nr. 38/12.01.2004) privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone I 

H.G. nr. 1581/2005 (MO nr. 24/11.01.2005) privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone I 

H.G. nr. 1586/2006 (MO nr. 937/20.11.2005) privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importanţă 
internaţională 

I 

H.G. nr. 1143/2007 (MO nr. 691/11.10.2007) privind instituirea de noi arii naturale protejate I 

O.M. nr. 46/2016 (MO nr. 114/15.02.2016) privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară 
ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 

I 

O.M. nr. 3836/2012 (MO nr. 854/18.12.2012) privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor 
naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru 
fotografiatul și filmatul în scop comercial 

I 

O.M. nr. 1822/2020 (MO nr. 962/20.10.2020) privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate I 

Legea nr. 95/2016 (MO nr. 369/13.05.2016) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

T 

ALTE DIRECTIVE EUROPENE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI 

19. Directiva 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului – 
transpusă total 

Legea nr. 292/2018 (MO nr. 1043/10.12.2018) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului T 

H.G. nr. 17/ 2012 (MO nr. 48/11.01.2012) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 

T 

O.M. nr. 135/76/84/1284 (MO nr. 274/27.04.2010) privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 
proiecte publice și private 

I 

http://anar-legis:8080/oficiale/afis.php?f=175822&FULL=natura&Tipc=0&Locc=0&diez=0


 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

H.G. nr. 878/2005 (MO nr. 760/22.08.2005)  privind accesul publicului la informaţia privind mediul  T 

O.M. nr. 19/2010 (MO nr. 82/8.02.2010) pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor 
sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 

I 

OM nr. 269/2020 (MO ne. 211/16.03.2020) privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi 
categorii de proiecte 

I 

O.M. nr. 262/2020 (MO nr. 180/05.03.2020) pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale 
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010 

I 

20. Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului – transpusă total 

H.G. nr. 1076/2004 (MO nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe  T 

H.G. nr. 1.000/2012 (MO nr. 729/29.10.2012) privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor 
publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare (H.G. nr. 568/2013 și H.G. nr. 284/2016) 

I 

O.M. nr. 117/2006 (MO nr. 186/27.02.2006) pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri și programe 

I 

23. Directiva 2003/4/CE din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile privind mediul - transpusă total 

H.G. nr. 878/2005 (MO nr. 760/22.08.2005) privind accesul publicului la informaţia privind mediul T/I 

O.U.G nr. 70/2009 (MO 444/29.06.2009) pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal I 

Legea nr. 544/2001 (MO nr. 663/23.10.2001) privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare T/I 

Legea nr. 144/2016 (MO nr. 528/14.07.2016) pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public 

T 

Leega apelor nr. 107/1996 (MO nr. ) cu modificările și completările ulterioare T 

O.M. nr. 1012/2005  (MO nr. 978/03.11.2005) privind procedurile pentru accesul publicului la informații in domeniul managementului apelor T/I 

O.M. nr. 1044/2005 (MO nr. 984/07.11.2005) privind proceduri privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor și publicului la luarea deciziilor 
în domeniul gospodăririi apelor 

T/I 

H.G. nr. 270/2012 (MO nr. 242/10.04.2005) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin T/I 

Regulament din 3 aprilie 2012 (MO nr. 242/10.04.2012) de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin T/I 



 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

24. Directiva 75/442 /CEE – Directiva cadru a deșeurilor - transpusă total 

Legea nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor T 

Legea nr. 188/2019 (MO nr. 865/28.10.2019) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor T 

H.G. nr. 942/2017 (MO nr. 11/05.08.2018) privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor  T 

O.M. nr. 1.364/2006 (MO nr.232/4.04.2007) de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor T 

H.G. nr. 358/2007 (MO nr. 271/ 24.04. 2007) pentru modificarea anexei nr. 2 "Planul  national de gestionare a deseurilor" la Hotararea 
Guvernului nr. 1.470/2004  privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a 
deseurilor 

T 

H.G. nr. 870/2013 (MO nr. 750/ 04.12. 2013) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020 T 

25. - Directiva 2018/850 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri- transpusă total 

H.G.  nr. 349/2005 (MO nr. 394/10.05.2005) privind depozitarea deşeurilor T 

H.G. nr. 1.292/2010 (MO nr. 862/22.12.2010) pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor T 

H.G. nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecției mediului 

T 

O.M. nr. 757/2004 (MO nr. 86/26.01.2005) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor  I 

O.M. nr. 1230/2005 (MO nr. 1101/07.12.2005). privind modificarea anexei la O.M. nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 
depozitarea deşeurilor 

I 

O.M. nr. 415/2018 (MO nr. 381/03.05.2018) privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 
757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor 

I 

O.M. nr. 95/2005 (MO nr. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la 
depozitare și lista națională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri  

I 

O.M. nr. 3.838/2012 (MO nr. 795/27.11.2012) pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind 
stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în 
fiecare clasă de depozit de deşeuri 

I 

26. Directiva 91/689/CEE privind deșeurile periculoase, care înlocuiește Directiva 78/319/CEE privind deșeurile toxice și periculoase, modificată prin Directiva 
Consiliului 94/31/CE - transpusă total 

H.G. nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidența a gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprizând deșeurile, inclusiv 
deșeurile periculoase  

T/I 

H.G. nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în I 

http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/HG_358_2007.pdf
http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/HG_349_2005.pdf
http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/OM_757_2004.pdf
http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/OM_1230_2005.pdf
http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/OM_95_2005.pdf
http://www.sort.ro/index.php?page=LEGISLATIE_DIRECTIVA_CADRU
http://www.sort.ro/index.php?page=LEGISLATIE_DIRECTIVA_CADRU
http://www.sort.ro/index.php?page=LEGISLATIE_DIRECTIVA_CADRU
http://www.sort.ro/index.php?page=LEGISLATIE_DIRECTIVA_CADRU


 
Directiva / Actul normativ românesc 

Actul normativ 
românesc care 

asigură 
Transpunerea/ 
Implementarea 

(T/I) 

domeniul protecției mediului 

H.G. nr. 859/2007 (MO nr. 535/07.08.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea finalizării transpunerii acquis-ului 
comunitar în domeniul protecției mediului 

I 

H.G. nr. 683/2015 (MO nr. 656/31.08.2015) privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional pentru Gestionarea Siturilor 
Contaminate din România 

I 

HG nr. 870/2013 (MO nr. 750/04.12.2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020 I 

Legea nr. 211/2011 (MO nr. 220/28.03.2014) privind regimul deşeurilor republicată; T 

O.M. nr. 140/2019 (MO nr. 295/17.04.2019) privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor 
judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti 

I 

H.G. nr. 856/2008 (MO nr. 624/27.08.2008) privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive I 

27. Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor – transpusă total 

Legea nr. 278/2013 (MO nr. 671/01.11.2013) privind emisiile industriale T 

H.G. nr. 268/2005 (MO. nr. 332/20.04.2005) pentru modificarea si completarea H.G. nr. 128/2002  privind incinerarea deseurilor T 

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

O.M. nr. 1274/2005 (MO nr. 1180/28.12.2005) privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităților de eliminare a deşeurilor, respectiv 
depozitare și incinerare  

I 

O.M. nr. 636/ 2008 (MO nr. 425/6.06.2008) pentru completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.274/2005 privind 
emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare 

I 

28. Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive  – 
transpusă total 

Legea nr. 349 / 2007 (MO nr. 840/07.12.2007) privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice T/I 

Legea nr. 249/2011 (MO nr. 867/08.12.2011) pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in 
domeniul managementului substantelor chimice   

T/I 

O.U.G. nr. 60/2013 (MO nr. 355/14.06.2013) pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional 
in domeniul managementului substantelor chimice 

T/I 

Legea nr. 326 /2013 (MO nr.752/04.12.2013 ) privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. 
(1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice 

T/I 

H.G. 942/2017 (MO nr. 11/05.01.2018) privind aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor I 

http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/HG_268_2005.pdf
http://www.sort.ro/user/file/pdf/Legislatie/OM_756_2004.pdf
http://www.mmediu.ro/departament_mediu/gestiune_deseuri/directiva_98_2008_deseuri.pdf
http://www.mmediu.ro/departament_mediu/substante_chimice/reach/legea_349-2007-anspcp-anpm.doc


 
Directiva / Actul normativ românesc 
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românesc care 
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Transpunerea/ 
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(T/I) 

HG nr. 349/2005 (MO nr. 394/10.05.2005) privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare T/I 

OM nr. 95/2005 (MO nr. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la 
depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri 

I 

OM nr. 757/2004 (MO nr. 86/26.01.2005) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările 
ulterioare 

I 

 



 
Principalele documente din legislația comunitară și națională 

în domeniul pescuitului si acvaculturii 
 

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 11.6.2014 de stabilire a defalcării anuale pe 
stat membru a resurselor globale din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în cadrul 
gestiunii partajate pentru perioada 2014-2020 (160 KB). 

- ANEXĂ la DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI de stabilire a defalcării anuale pe stat 
membru a resurselor globale din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în cadrul 
gestiunii partajate pentru perioada 2014-2020 (171 KB). 

- REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi 
afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 
1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al 
Parlamentului European şi al Consiliului (490 KB). 

- REGULAMENTUL (UE) NR. 1379/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 
11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului. 

- REGULAMENTUL (UE) NR. 1380/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 
11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 
2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului. 

- REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 

 
Principalele documente din legislația națională în domeniului de piscicultură și acvacultură 

 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările și 
completările ulterioare (a abrogat Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi 
acvacultură); 

- H.G. nr. 1207/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii 
Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în 
râul Prut și în lacul de acumulare Stânca - Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003; 

- Ordin nr. 332/2008 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind înscrierea unităţilor de 
producţie din acvacultură în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţei de acvacultură, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordin nr. 1950/2007/38/2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale pentru delimitarea şi catalogarea zonelor marine pretabile pentru creşterea şi 
exploatarea moluştelor; 

- Ordin nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul 
public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic; 

- H.G. nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură; 
- Legea nr. 317/2009 pentru modificarea art. 4 din OUG 23/2008 privind pescuitul şi acvacultură, cu 

completările și modificările ulterioare; 

- Ordin nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului precum şi 
zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013, cu modificările și completările ulterioare; 
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-  Ordin nr. 76/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale nr 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de 
practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv; 

-  Ordin nr. 297/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale nr. 15/2011 privind condiţiille de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de 
practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv; 

- Ordin nr. 1.977/2014 pentru aprobarea componenţei Comitetului consultativ pentru sectorul 
pescăresc şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia; 

- Ordonanța de urgență nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltarii economico-
sociale a zonei ,,Delta Dunării'', cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1191/2010  privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii și 
a caviarului obținut din activități de acvacultură și de marcare prin etichetare a caviarului; 

- H.G. nr. 545/2010  privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și 
Acvacultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordin nr. 344/2008 pentru aprobarea modului de operare și de funcționare a Fișierului navelor și 
ambarcațiunilor de pescuit; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de 
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, 
privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare 
desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi 
supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind 
stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul 
european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare 
de către fondurile de garantare, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Ordin nr. 19/ 2010 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și a cotelor de 
pescuit pentru anul 2010; 

- Legea nr. 152/2010 pentru completarea art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura; 

- Legea nr. 219/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura; 

- Ordin nr. 87/2014 privind aprobarea structurii organizatorice detaliate, a Regulamentului de 
organizare si functionare si al statului de functii al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura; 

- Ordin nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a 
zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordin comun 368/391/2015  privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi 
cotele de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone; 

- Ordin comun 307/152/2015 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, 
precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015; 

- Ordin nr. 385/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare 
autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2015; 

- Ordin nr. 545/2016 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele 
piscicole naturale; 

- Ordin nr. 807/2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul 
public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu 
excepţia ariilor naturale protejate. 

- Ordin comun nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, 
precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016; 

- Ordin comun nr. 284/613/2016 comun privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de 
pescuit şi cotele de pescuit. 
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- O.U.G. nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; 

- Ordinul nr. 60/2017 (*actualizat*) privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al 
statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“; 

- Ordin nr. 1249/2018 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale 
nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii; 

- Ordin nr. 1.369/2018 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la 
pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele marine şi continentale; 

- Ordin nr. 202/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi 
al ministrului mediului nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele 
acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele 
piscicole naturale din ariile naturale protejate 

- LEGE nr. 126/2019  pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

- LEGE nr. 246/2019  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2019 privind 
transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române" 

- H.G. nr. 47/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind 
situaţia actuală a politicii comune în domeniul pescuitului şi consultarea referitoare la posibilităţile de 
pescuit pentru 2020 - COM (2019) 274 final 

- Ordin nr. 354/2019 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de 
pescuit alocate pentru anul 2019, pe specii şi zone 

- Ordin 76/54/2019 privind stabilirea perioadelor şi a zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a 
zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019 

- H.G. nr. 30/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea 
ce priveşte măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul 
pescuitului şi acvaculturii - COM (2020) 142 final. 

- Ordin nr. 1.159/2020 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de 
pescuit alocate pentru anul 2020, pe specii şi zone. 

- Ordin nr. 310/43/2020 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a 
zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020 

- Ordin nr. 36/2021 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru măsura I.9 "Încetarea temporară a 
activităţilor de pescuit" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020. 

- Ordinul nr. 243/354/2019 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi 
cotele de pescuit alocate pentru anul 2019, pe specii şi zone; 

- Ordinul nr. 124/1159/2020 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi 
cotele de pescuit alocate pentru anul 2020, pe specii şi zone; 

- Ordinul nr. 54/76/2019 privind stabilirea perioadelor și a zonelor de prohibiție a pescuitului, precum 
și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019; 

- Ordinul nr. 43/310/2020 privind stabilirea perioadelor și a zonelor de prohibiție a pescuitului, precum 
și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020; 

- Decizia nr. 176/2019 privind pescuitul rapanei în perioada de prohibiție la calcan; 
- Ordinul nr. 310/2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de 

primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit 
comercial în habitatele piscicole naturale, cu modificările și completările ulterioare (OM nr. 510/2019, 
OM nr. 88/2020); 

- Ordinul nr. 267/2019 pentru aprobarea condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de 
acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control pentru aplicarea prevederilor 



Legii nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului 
şi acvaculturii; 

- Ordinul nr. 461/2019 privind condițiile de acordare a autorizației speciale de pescuit în scop științific; 
- Ordinul nr. 143/949/2020 privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în 

condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor 
piscicole şi habitatelor piscicole naturale, cu modificările și completările ulterioare (OM nr. 
153/1024/2020); 

- Regulamentul (UE) 2019/2236 al consiliului din 16 decembrie 2019 de stabilire, pentru 2020, a 
posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în 
Marea Mediterană și în Marea Neagră; 

- Regulamentul (UE) 2019/1241 al parlamentului european și al consiliului din 20 iunie 2019 privind 
conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice. 

 
 


