LEGISLAłIE PROTECłIA MEDIULUI
1. LEGISLAłIE GENERALĂ PROTECłIA MEDIULUI
O.U.G. 195/2005
LEGE 265/2006

ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005
privind protecŃia mediului
LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006
pentru aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 195/2005
privind protecŃia mediului

2. LEGISLAłIE DEŞEURI
O.U.G. 78/2000

LEGE 426/2001

HOT. 443/2004

HOT. 1470/2004
HOT. 349/2005
HOT. 448/2005
HOT. 621/2005
ORDIN 1274/2005
LEGE 101/2006

ORDIN 775/2006

O.U.G. 61/2006

HOT. 1827/2006

ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 78 din 16 iunie 2000
privind regimul deşeurilor
LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 78/2000
privind regimul deşeurilor
HOTĂRÂRE nr. 433 din 23 martie 2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a
serviciilor publice de salubrizare
HOTĂRÂRE nr. 1.470 din 9 septembrie 2004
privind aprobarea Strategiei Nationale de Gestionare a Deşeurilor şi a
Planului NaŃional de Gestionare a Deşeurilor
HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005
privind depozitarea deşeurilor
HOTĂRÂRE nr. 448 din 19 mai 2005
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005
privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
ORDIN nr. 1.274 din 14 decembrie 2005
privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităŃilor de eliminare
a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare
LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006
serviciului de salubrizare a localităŃilor
ORDIN nr. 775 din 28 iulie 2006
pentru aprobarea Listei localităŃilor izolate care pot depozita deşeurile
municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea
unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru
modificarea şi completarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr.
78/2000 privind regimul deşeurilor
HOTĂRÂRE nr. 1.872 din 21 decembrie 2006
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005
privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

LEGE 27/2007

HOT. 210/2007

HOT. 358/2007

O.U.G. 92/2007

LEGE 224/2008

ORDIN 636/2008

LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2007
privind aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 61/2006
pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului
nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun
acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului
HOTĂRÂRE nr. 358 din 11 aprilie 2007
pentru modificarea anexei nr. 2 "Planul NaŃional de Gestionare a
Deşeurilor" la Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea
Strategiei naŃionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naŃional de
gestionare a deşeurilor
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 92 din 26 septembrie 2007
pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a
localităŃilor nr. 101/2006
LEGE nr. 224 din 28 octombrie 2008
privind aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 92/2007
pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a
localităŃilor nr. 101/2006
ORDIN nr. 636 din 28 mai 2008
pentru completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor
nr. 1.274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea
activităŃilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare

3. LEGISLAłIE ARII NATURALE PROTEJATE/SITURI NATURA 2000
LEGE 5/2000

H.G. 230/2003

ORDIN 552/2003

H.G. 2151/2004
ORDIN 494/2005
HOT. 1581/2005

HOT. 1529/2006

LEGE nr. 5 din 6 martie 2000
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional SecŃiunea a III-a - zone protejate
HOTĂRÂRE nr. 230 din 4 martie 2003
privind delimitarea rezervaŃiilor biosferei, parcurilor naŃionale şi
parcurilor naturale şi constituirea administraŃiilor acestora
ORDIN nr. 552 din 26 august 2003
privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naŃionale şi a parcurilor
naturale, din punct de vedere al necesităŃii de conservare a diversităŃii
biologice
HOTARÂRE nr. 2151 din 30 noiembrie 2004
privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone
ORDIN nr. 494 din 30 mai 2005
privind aprobarea procedurilor de încredintare a administrării şi de
atribuire în custodie a ariilor naturale protejate
HOTĂRÂRE nr. 1.581 din 8 decembrie 2005
privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone
HOTĂRÂRE nr. 1.529 din 1 noiembrie 2006
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003
privind delimitarea rezervaŃiilor biosferei, parcurilor naŃionale şi
parcurilor naturale şi constituirea administraŃiilor acestora

O.U.G. 57/2007

ORDIN 1964/2007

ORDIN 1964/2007

ORDIN 1338/2008

ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 57 din 20 iunie 2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei salbatice
ORDIN nr. 1.964 din 13 decembrie 2007
privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanŃă comunitară, ca parte integrantă a reŃelei ecologice europene
Natura 2000 în România
ORDIN nr. 1.964 din 13 decembrie 2007
privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanŃă comunitară, ca parte integrantă a reŃelei ecologice europene
Natura 2000 în România
ORDIN nr. 1338 din 23 octombrie 2008
privind procedura de emitere a avizului Natura 2000

4. LEGISLAłIE EVALUARE IMPACT DE MEDIU
ORDIN 860/2002

ORDIN 210/2004

HOT. 1076/2004

ORDIN 1037/2005

ORDIN 117/2006

HOT. 564/2006

HOT. 1213/2006

ORDIN 995/2006

ORDIN nr. 860 din 26 septembrie 2002
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi
de emitere a acordului de mediu
ORDIN nr. 210 din 25 martie 2004
privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protectiei mediului nr.
860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului şi de emitere a acordului de mediu
HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 8 iulie 2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe
ORDIN nr. 1.037 din 25 octombrie 2005
privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecŃiei mediului nr.
860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului şi de emitere a acordului de mediu
ORDIN nr. 117 din 2 februarie 2006
pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a
evaluarii de mediu pentru planuri şi programe
HOTĂRÂRE nr. 564 din 26 aprilie 2006
privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor
planuri şi programe în legătură cu mediul
HOTĂRÂRE nr. 1.213 din 6 septembrie 2006
privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra
mediului pentru anumite proiecte publice şi private
ORDIN nr. 995 din 21 septembrie 2006
pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenŃa
Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

5. LEGISLAłIE DIVERSĂ PRIVIND PROTECłIA MEDIULUI
ORDIN 536/1997

ORDIN 235/2002

ORDIN 745/2002
HOT. 731/2004
HOT. 321/2005
P.N.A.S.C.
LEGE 24/2007
HOT. 674/2007

ORDIN NR. 536 DIN 23 IUNIE 1997
pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind mediul
de viaŃă al populaŃiei
ORDIN nr. 235 din 8 aprilie 2002
privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăŃii şi familiei nr. 862/2001
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăŃii nr. 536/1997 pentru
aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de
viaŃă al populaŃiei
ORDIN nr. 745 din 9 octombrie 2002
privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor
pentru evaluarea calităŃii aerului în România
HOTĂRÂRE nr. 731 din 14 mai 2004
pentru aprobarea Strategiei naŃionale privind protecŃia atmosferei
HOTĂRÂRE nr. 321 din 14 aprilie 2005
privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental
PLANUL NAłIONAL DE ACłIUNE PRIVIND SCHIMBĂRILE
CLIMATICE (PNASC) din 22 decembrie 2005
LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007
privind reglementarea şi administrarea spaŃiilor verzi din zonele urbane
HOTĂRÂRE nr. 674 din 28 iunie 2007
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005
privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental

