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OU nr. 195 privind protecția mediului
Legea nr. 265 pentru aprobarea OU nr.
195/2005 privind protecția mediului
Ordinul nr. 756 pentru aprobarea
Reglementării privind evaluarea poluării
mediului
Decizia 1361/2006 pentru aprobarea
Standardului de performanță pentru
serviciul de distribuție a gazelor naturale;
OU nr. 195 privind protecția mediului
Legea apelor nr. 107 A
Legea nr. 112 pentru modificarea și
completarea Legii apelor nr. 107
Ordinul nr. 756 pentru aprobarea
Reglementării privind evaluarea poluării
mediului
Ordinul nr. 799 privind aprobarea
Normativului de conținut al
documentațiilor tehnice de fundamentare
necesare obținerii avizului de gospodărire
a apelor și a autorizației de gospodărire a
apelor
Legea 458 privind calitatea apei potabile
OU nr. 195 privind protecția mediului
OU nr.12 pentru modificarea și
completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar în domeniul
protecției mediului
Ordinul 462 - Normativ privind emisiile de
poluanți în atmosferă
Legea nr. 104 privind calitatea aerului
înconjurător
Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea
metodologiei de realizare și raportare a
inventarelor privind emisiile de poluanți în
atmosferă
Ordinul nr.18/2014 pentru aprobarea
Metodologiei de calcul al consumului
tehnologic din sistemele de distribuție a
gazelor naturale
OU nr. 195 privind protecția mediului
HG nr. 1756 privind limitarea nivelului
emisiilor de zgomot în mediu produs de
echipamentele destinate utilizării în
exteriorul clădirilor
OU nr. 57 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei sălbatice
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OU nr. 195 privind protecția mediului
Legea securității și sănătății în muncă nr.
319
Ordinul 119 pentru aprobarea Normelor
de igienă și a recomandărilor privind
mediul de viață al populației
Legea 211/2011 privind regimul
deșeurilor
OUG nr.68 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 211/2011 privind
regimul deșeurilor
Hotararea nr. 856 privind evidența
gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea
listei cuprinzând deșeurile periculoase
HG nr. 349 privind depozitarea deșeurilor
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje
HG nr. 1061 privind transportul deșeurilor
periculoase și nepericuloase pe teritoriul
României
OUG nr. 5 privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice
OU nr. 195 privind protecția mediului
Hotararea nr. 937 privind calsificarea,
ambalarea și etichetarea la introducerea
pe piață a preparatelor periculoase
Legea 360/2003 - privind regimul
substanțelor și preparatelor chimice
periculoase; modificată și completată cu
legea 263/ 05.10.2005
Legea 263/2005 – pentru modificarea și
completarea Legii nr. 360/2003 privind
regimul substanțelor și preparatelor
chimice periculoase
HG 1408/ 2008 – privind clasificarea și
etichetarea substantelor chimice
periculoase
Hotararea 804/2007 – privind controlul
asupra pericolelor de accident major în
care sunt implicate substanțe periculoase
Ordin nr. 647 – pentru aprobarea
Normelor metodologice privind elaborarea
planurilor de urgență în caz de accidente
în care sunt implicate substanțe
periculoase
Legea nr. 307 privind apărarea împotriva
incendiilor
OU nr. 195 privind protecția mediului
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Legea nr. 265 pentru aprobarea OU nr.
195/2005 privind protecția mediului
Hotararea nr. 445 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice și
private asupra mediului
Ordinul 1182 privind accesul liber la
informare privind mediul
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OUG 68 privind răspunderea de mediu
cu referire la prevenirea și repararea
prejudiciului asupra mediului
Ordinul nr. 184 pentru aprobarea
procedurii de realizare a bilanțurilor de
mediu
Ordinul ANRE nr. 34 privind aprobarea
Regulamentului pentru acordarea
autorizațiilor de inființare și a licențelor în
sectorul gazelor naturale
Ordinul nr 135. privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru
proiecte publice și private
Ordinul nr 1284 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru
proiecte publice și private
Ordinul nr 76 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru
proiecte publice și private
Ordinul nr 84 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru
proiecte publice și private
HG nr. 1076 privind stabilirea procedurii
de realizare a evaluarii de mediu pentru
planuri și programe
Ordin nr.1798 pentru aprobarea
Procedurii de emitere a autorizației de
mediu
Ordin nr. 175 privind procedura de
raportare a datelor referitoare la
activitatea de protecție a mediului de
către agenții economici cu activitate
industrială
OUG nr. 196 privind Fondul de mediu

Taxe

Legea nr. 105 pentru aprobarea OUG nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu
Legea nr. 292 pentru modificarea OUG
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Ordinul nr. 549 pentru aprobarea
modelului și conținutului formularului
« Declaratie privind obligatiile la Fondul
de mediu » și a instrucțiunilor de
completare și depunere a acestuia
Ordinul nr. 578 pentru aprobarea
Metodologiei de calcul al contribuțiilor și
taxelor datorate la Fondul pentru mediu
Ordin 1032 / 2011 privind modificarea
Ordinului 578/2006 pentru aprobarea
Metodologiei de calcul al contribuțiilor și
taxelor datorate la Fondul pentru mediu
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Măsuri de natură penală
pentru asigurarea
protecției eficace a
mediului
Situații de
urgență

Eficiență energetică

LEGE nr.101/2011 pentru prevenirea și
sancționarea unor fapte privind
degradarea mediului

2011

449/2011

Hotararea nr. 804 privind controlul
activităților care prezintă pericole de
accidente majore în care sunt implicate
substanțe periculoase
Legea nr. 481 privind protecția civilă

2007
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Ordonanța de urgență nr.21privind
Sistemul Național de Management al
Situațiilor de Urgență
Legea nr 15 pentru aprobarea Ordonanței
de urgență nr.21 privind Sistemul Național
de Management al Situațiilor de Urgență
Legea nr. 241 pentru modificarea și
completarea Legii nr.481 privind protecția
civilă
Ordin nr. 647 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind elaborarea planurilor
de urgență în caz de accidente în care
sunt implicate substanțe periculoase
Ordinul nr. 1184 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea și
asigurarea activității de evacuare în
situații de urgență
Ordin nr. 163 pentru aprobarea Normelor
generale de prevenire și stingere a
incendiilor
Ordinul nr. 712 pentru aprobarea
Dispozițiilor generale privind instruirea
salariațiilor în domeniul situațiilor de
urgență
Legea nr. 307 privind apărarea împotriva
incendiilor
Legea nr. 121/2014 privind eficiența
energetică
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