REGLEMENTĂRI JURIDICE

REGLEMENTĂRI JURIDICE ÎN MATERIE DE MEDIU
(01.07.2003 – 31.12.2003)

I. LEGI
- Legea nr. 271/2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13
noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1,
promulgată prin Decretul nr. 396/2003 (M. Of. nr. 470/2 iul. 2003)
- Legea nr. 294/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr.
137/1995, promulgată prin Decretul nr. 423/2003 (M. Of. 505/14 iulie 2003)
- Legea nr. 320/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003
privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive,
inclusiv depozitarea finală, promulgată prin Decretul nr. 455/2003
(M. Of. nr. 527/22 iul. 2003)
- Legea nr. 288/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor
la Acordul privind înfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea
Mediterana (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a
sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterana din
octombrie 1997 şi aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului
Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie
(FAO) din 4-6 noiembrie 1997, promulgată prin Decretul nr. 417/2003
(M. Of. nr. 532/24 iul. 2003)
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase, promulgată prin Decretul nr. 529/2003 (M. Of. nr. 635/5 sept.
2003)
- Legea nr. 361/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol şi scutirea de plată
a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor
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terenuri în vederea realizării obiectivului de investiţii „Deponeu ecologic zonal,
judeţul Timiş“, promulgată prin Decretul nr.550/2003 (M. Of. nr. 679/26 sept.
2003)
- Legea nr. 435 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2003 pentru
ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia
Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră
dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002,
promulgată prin Decretul nr. 667/2003 (M. Of. nr. 768/3 nov. 2003)
- Legea nr. 436. privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2003 pentru
ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia
Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră
dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002,
promulgată prin Decretul nr. 668/2003 (M. Of. nr. 768/3 nov. 2003)
- Legea nr. 438 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2003 pentru
ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia
Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistenţă comunitară în
domeniul securităţii nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la
Bucureşti la 23 ianuarie 2003, promulgată prin Decretul nr. 670/2003
(M. Of. nr. 768/3 nov. 2003)
- Legea nr. 431 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile,
promulgată prin Decretul nr. 663/2003 (M. Of. nr. 773/4 nov. 2003)
- Legea nr. 430 pentru aderarea României la Acordul privind înfiinţarea
Organizaţiei Internaţionale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma
la 5 februarie 1988, aşa cum a fost modificat la 1 iulie 2002, promulgată prin
Decretul nr. 658/2003 (M. Of. nr. 782/6 nov. 2003)
- Legea nr. 481 pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea
nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, promulgată prin
Decretul nr. 748 (M. Of. nr. 836/25 nov. 2003)

II. ORDONANŢE ALE GUVERNULUI
- Ordonanţa Guvernului nr. 58 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare
dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul
orizontal pentru asistenţă comunitară în domeniul securităţii nucleare pentru
anul 2002 pentru România, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2003
(M. Of. nr. 612/29 aug. 2003)
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- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu (M. Of. nr. 694/3 oct. 2003)

III. HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
- Hotărârea Guvernului nr. 739 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului (M. Of. nr. 495/9 iul. 2003)
- Hotărârea Guvernului nr. 761 pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii
Naţionale de Mediu (M. Of. nr. 499/10 iul. 2003)
- Hotărârea Guvernului nr. 732 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei
naţionale permanente de elaborare a Strategiei de dezvoltare durabilă a
României – Orizont 2025 (M. Of. nr. 500/10 iul. 2003)
- Hotărârea Guvernului nr. 894 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune
nucleare (M. Of. nr. 580/14 aug. 2003)
- Hotărârea Guvernului nr. 1003 pentru aprobarea Programului naţional de
monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (M. Of. nr. 631/3 sept.
2003)
- Hotărârea Guvernului nr. 1028 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România, Ministerul Mediului şi
Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului şi
Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile
naturale protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de Jos, semnat la Bucureşti la
5 iunie 2000 (M. Of. nr. 646/11 sept. 2003)
- Hotărârea Guvernului nr. 1071 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură,
precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru
mediul înconjurător (M. Of. nr. 664/19 sept. 2003)
- Hotărârea Guvernului nr. 1112 privind aprobarea Memorandumului de
înţelegere pentru cooperare în cadrul proiectului privind energia nucleară
dintre Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Ministerul
Comerţului, Industriei şi Energiei din Republica Coreea, semnat la Seul la 21
iulie 2003 (M. Of. nr. 689/1 oct. 2003)
- Hotărârea Guvernului nr. 1207 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul
protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în
lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003
(M. Of. nr. 756/29 oct. 2003)
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- Hotărâre nr. 1468 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul
de scrisori semnate la Bucureşti la 21 august 2003 şi la Zagreb la 3
septembrie 2003 între Guvernul României, reprezentat de Ministerul
Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilităţii
globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului „Managementul
conservării biodiversităţii“, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent,
semnat la Washington la 17 iunie 1999 (M. Of. nr. 909/19 dec. 2003)

IV. ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 454 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor şi a Îndrumărilor privind
aplicarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor (M. Of. nr. 564/6 aug.
2003)
- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 501 privind
aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului iniţial al surselor de
poluare pentru mediul acvatic şi apele subterane (M. Of. nr. 591/20 aug.
2003)
- Ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 61 privind
modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea
Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate,
în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi
folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, cu modificările şi
completările ulterioare (M. Of. nr. 596/21 aug. 2003)
- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului
sănătăţii nr. 474/738 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de
pesticide în plante şi produse vegetale (M. Of. nr. 608/27 aug. 2003)
- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 527 pentru
aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de
acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică
(M. Of. nr. 613/29 aug. 2003)
- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 555 privind
identificarea suprafeţelor din fondul forestier naţional exceptate de la
reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente
(M. Of. nr. 631/3 sept. 2003)
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- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552 privind
aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din
punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice
(M. Of. nr. 648/11 sept. 2003)
- Ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 89 privind
stabilirea condiţiilor în care anumite organisme dăunătoare, plante, produse
vegetale sau articole reglementate, prevăzute în anexele nr. 1-5 la Normele
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind
măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de
carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, pot fi introduse sau puse în
circulaţie pe teritoriul României ori în zonele protejate din România, pentru
experienţe, scopuri ştiinţifice sau experimentale şi lucrări pe selecţii varietale
(M. Of. nr. 654/16 sept. 2003)
- Ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 193 pentru
aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protecţia
mediului/RACR-PM, ediţia 2/2003 M. Of. nr. 654/16 sept. 2003
- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 678 privind
restricţionarea vânătorii la speciile de păsări de baltă şi de pasaj pe fondurile
de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, sit
Ramsar de importanţă internaţională (M. Of. nr. 662/18 sept. 2003)
- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 668 pentru
aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup şi pisică sălbatică care
se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2003-2004 (M. Of. nr. 663/18
sept. 2003)
- Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor
Nucleare pentru aprobarea Normelor nr. 65 privind autorizarea sistemelor de
management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea
instalaţiilor nucleare (M. Of. nr. 681/26 sept. 2003)
- Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor
Nucleare nr. 66 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele generale pentru
sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi
dezafectarea instalaţiilor nucleare (M. Of. nr. 681/26 sept. 2003)
- Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor
Nucleare nr. 67 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru
sistemele de management al calităţii aplicate la evaluarea şi alegerea
amplasamentelor instalaţiilor nucleare (M. Of. nr. 681/26 sept. 2003)
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- Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor
Nucleare nr. 68 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru
sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de cercetaredezvoltare în domeniul nuclear (M. Of. nr. 681/26 sept. 2003)
- Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor
Nucleare nr. 69 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru
sistemele de management al calităţii aplicate la proiectarea instalaţiilor
nucleare M. Of. nr. 681/26 sept. 2003
- Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor
Nucleare nr. 70 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru
sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de aprovizionare
destinate instalaţiilor nucleare (M. Of. nr. 681/26 sept. 2003)
- Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor
Nucleare nr. 71 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru
sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de fabricare a
produselor şi de furnizare a serviciilor destinate instalaţiilor nucleare
(M. Of. nr. 681/26 sept. 2003)
- Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor
Nucleare nr. 72 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru
sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de construcţii-montaj
destinate instalaţiilor nucleare (M. Of. nr. 681/26 sept. 2003)
- Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor
Nucleare nr. 73 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru
sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de punere în
funcţiune a instalaţiilor nucleare (M. Of. nr. 681/26 sept. 2003)
- Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor
Nucleare nr. 74 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru
sistemele de management al calităţii pentru exploatarea instalaţiilor nucleare
(M. Of. nr. 681/ 26 sept. 2003)
- Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor
Nucleare nr. 75 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele specifice pentru
sistemele de management al calităţii aplicate la dezafectarea instalaţiilor
nucleare (M. Of. nr. 681/26 sept. 2003)
- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 566 pentru
aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT) pentru industria producătoare de ciment şi var (M. Of. nr. 689/1 oct.
2003)
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- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 721 pentru
aprobarea Regulilor privind importul şi exportul produselor agroalimentare
ecologice (M. Of. nr. 701/7 oct. 2003)
- Ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 370 privind activităţile şi
sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu (M. Of. nr. 756/29 oct. 2003)
- Ordin al ministrului economiei şi comerţului nr. 221 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de omologare a ambalajelor destinate
transportului
substanţelor
şi
preparatelor
chimice
periculoase
(M. Of. nr. 766/31 oct. 2003)
- Ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 646 pentru
aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi
instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi
protecţiei mediului”, indicativ NP–091–03 (M. Of. nr. 771/4 nov. 2003)
- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 850 privind
procedura de încredinţare a administrării sau de atribuire a custodiei ariilor
naturale protejate (M. Of. nr. 793/11 nov. 2003)
- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu
(M. Of. nr. 800/13 nov. 2003)
- Ordin al ministrului economiei şi comerţului nr. 256 privind modificarea
Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 282/2003 privind desemnarea
organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor
utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din
depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la
staţiile de benzină (M. Of. nr. 807/17 nov. 2003)
- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 866 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de măsuri pentru
prevenirea poluării laptelui materie primă cu reziduuri de pesticide sau
substanţe utilizate în agricultură şi în tratamentele medicale la animale
(M. Of. nr. 807/17 nov. 2003)
- Ordin al ministrului sănătăţii nr. 1041 pentru constituirea sistemului de
informaţii privind sănătatea în relaţie cu mediul (M. Of. nr. 807/17 nov. 2003)
- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 936 privind
restricţionarea vânătorii la un număr de 20 de specii de păsări de baltă şi de
pasaj pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei
„Delta Dunării“, sit Ramsar de importanţă internaţională (M. Of. nr. 844/26
nov. 2003)
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- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1048 privind
aprobarea metodelor de prelevare a probelor de plante şi produse vegetale în
vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea oficială a
nivelului de reziduuri de pesticide (M. Of. nr. 910/19 dec. 2003)
- Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor
Nucleare nr. 207 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind
dezafectarea instalaţiilor de minerit şi/sau de preparare a minereurilor de
uraniu şi/sau toriu – Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru utilizarea în
alte scopuri a clădirilor, materialelor, instalaţiilor, haldelor şi terenurilor
contaminate de activităţile de minerit şi/sau de preparare a minereurilor de
uraniu şi/sau toriu (M. Of. nr. 933/24 dec. 2003)
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