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HOTÃRÂRE
privind controlul introducerii în þarã a deºeurilor nepericuloase,
în vederea importului, perfecþionãrii active ºi a tranzitului
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 23 din Legea protecþiei mediului nr. 137/1995,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi al art. 29 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 78/2000 privind regimul deºeurilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 426/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Pentru realizarea unui control eficient ºi
deplin asupra transporturilor de deºeuri nepericuloase destinate importului, perfecþionãrii active ºi tranzitului, introducerea în þarã a acestor deºeuri este supusã unui regim
special de autorizare în baza unei notificãri.
(2) Autorizarea este realizatã de autoritatea competentã
românã ºi constã în semnarea ºi ºtampilarea de cãtre
aceasta a notificãrii.
Art. 2. Ñ Categoriile de deºeuri nepericuloase cãrora le
sunt aplicabile dispoziþiile prezentei hotãrâri sunt prevãzute
în anexa nr. 1 Ñ Lista deºeurilor permise la introducere în
România în vederea plasãrii sub regim vamal de import, de
perfecþionare activã ºi de tranzit.
Art. 3. Ñ În sensul prezentei hotãrâri, termenii ºi
expresiile folosite se definesc dupã cum urmeazã:

a) autoritatea competentã de expediþie Ñ autoritatea
competentã desemnatã de statul exportator, prin intermediul
cãreia se expediazã formularul de notificare;
b) autoritatea competentã de destinaþie Ñ autoritatea
competentã desemnatã de statul importator, cãreia îi este
destinat formularul de notificare;
c) autoritatea competentã de tranzit Ñ autoritatea desemnatã de statul de tranzit, care aprobã tranzitul deºeurilor
prin semnarea formularului de notificare;
d) autoritatea competentã românã Ñ Ministerul
Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului;
e) autoritatea publicã teritorialã pentru protecþia mediului Ñ
agenþiile judeþene pentru protecþia mediului;
f) destinatar Ñ orice persoanã fizicã sau juridicã cãreia
îi sunt destinate deºeuri pentru valorificare;
g) deþinãtor de deºeuri Ñ orice persoanã fizicã sau
juridicã ce deþine, cu orice titlu, deºeuri;
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h) eliminare Ñ operaþiile definite în anexa nr. II.A la
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 78/2000 privind
regimul deºeurilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 426/2001;
i) eliminator Ñ orice persoanã fizicã sau juridicã ce
primeºte deºeurile în vederea eliminãrii;
j) expeditor Ñ orice persoanã fizicã sau juridicã ce trimite deºeuri pentru valorificare;
k) formular de notificare Ñ formularul-tip prevãzut în
anexa nr. 2, pe baza cãruia autoritatea competentã românã
autorizeazã introducerea în þarã a deºeurilor nepericuloase;
l) formular de expediþie sau de transport Ñ formularul-tip
prevãzut în anexa nr. 3, care însoþeºte fiecare transport de
deºeuri;
m) notificator Ñ orice persoanã fizicã sau juridicã ce
urmeazã sã transporte deºeuri ºi care are sarcina de a
informa în scris despre transportul acestora. Notificator
poate fi:
1. o persoanã din ale cãrei activitãþi au rezultat
deºeurile (generator original) sau un exportator de deºeuri
în scopul valorificãrii;
2. un colector autorizat ori un agent economic autorizat
pentru transportul deºeurilor în scopul valorificãrii;
3. un agent economic importator autorizat sã valorifice
deºeurile;
4. o persoanã care deþine deºeurile atunci când persoanele menþionate mai sus sunt necunoscute sau nu sunt
autorizate;
5. în cazul importului sau al tranzitului de deºeuri, persoana desemnatã în conformitate cu legile statului exportator sau, dacã aceastã desemnare nu a avut loc, persoana
care deþine deºeurile (deþinãtorul);
n) operator autorizat Ñ orice persoanã fizicã sau juridicã
autorizatã sã desfãºoare activitãþi de valorificare a deºeurilor, conform prevederilor art. 91 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 426/2001, ºi, dupã caz, ale art. 8
alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 16/2001 privind gestionarea deºeurilor industriale reciclabile, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
o) regim vamal Ñ se defineºte conform prevederilor din
cap. V secþiunea a II-a ”Stabilirea regimului vamal al
mãrfurilorÒ din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
României, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
p) valorificare Ñ operaþiile definite în anexa nr. II.B la
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 78/2000, aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 426/2001, ºi în
secþiunea B a anexei nr. IV la Convenþia de la Basel privind controlul transportului peste frontierã al deºeurilor periculoase ºi al eliminãrii acestora, la care România a aderat
prin Legea nr. 6/1991;
q) valorificator Ñ orice persoanã fizicã sau juridicã ce
primeºte deºeurile în vederea valorificãrii.
Art. 4. Ñ (1) Intrarea pe teritoriul României, în vederea
importului, perfecþionãrii active sau tranzitului, a deºeurilor
nepericuloase prevãzute în anexa nr. 1 se realizeazã în
conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri.
(2) Categoriile de produse în a cãror denumire stabilitã
potrivit nomenclaturii combinate apare expresia deºeu ºi
care nu sunt înscrise în anexa nr. 1 se vor supune, dupã
caz, prevederilor din alte acte normative cu caracter special care reglementeazã introducerea acestora în þarã.
Tranzitul acestor categorii de produse destinate valorificãrii
în þãri terþe se realizeazã în conformitate cu prevederile
prezentei hotãrâri.

Art. 5. Ñ Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi
Mediului este autoritatea competentã românã responsabilã
de autorizarea introducerii pe teritoriul României a deºeurilor.
Art. 6. Ñ Introducerea deºeurilor nepericuloase în þarã
se realizeazã numai în vederea plasãrii sub unul dintre
urmãtoarele regimuri vamale:
a) import, care constã în intrarea în þarã a deºeurilor
strãine ºi introducerea acestora în circuitul economic intern;
b) perfecþionare activã, care presupune introducerea
deºeurilor în þarã în vederea supunerii acestora la una sau
mai multe operaþiuni de prelucrare ori transformare ºi
exportul sau reexportul produselor obþinute ºi al deºeurilor
rezultate din procesul de prelucrare;
c) tranzit, care constã în transportul deºeurilor nepericuloase pe teritoriul României de la un birou vamal la un alt
birou vamal, în vederea valorificãrii acestora la destinaþie,
fãrã a fi supuse drepturilor de import sau de politicã
comercialã.
Art. 7. Ñ Introducerea pe teritoriul României a deºeurilor
nepericuloase în scopul eliminãrii acestora este interzisã.
Art. 8. Ñ Deºeurile de orice fel, rezultate în urma unui
proces de perfecþionare activã a deºeurilor nepericuloase
introduse în România, trebuie returnate în totalitate în
strãinãtate.
Art. 9. Ñ Acordarea regimului vamal al deºeurilor se
face în conformitate cu legislaþia vamalã în vigoare.
CAPITOLUL II
Controlul introducerii în þarã a deºeurilor nepericuloase
SECÞIUNEA 1
Introducerea în þarã a deºeurilor nepericuloase în vederea
importului sau a perfecþionãrii active

Art. 10. Ñ (1) Introducerea în þarã a deºeurilor nepericuloase în vederea plasãrii sub regim vamal de import sau
de perfecþionare activã este permisã numai pentru categoriile de deºeuri destinate valorificãrii, cuprinse în anexa nr. 1.
(2) Introducerea în þarã a deºeurilor prevãzute la
alin. (1) este autorizatã de cãtre autoritatea competentã
românã, conform normelor metodologice prevãzute în
anexa nr. 4.
Art. 11. Ñ Pentru introducerea în þarã a deºeurilor
nepericuloase în vederea plasãrii sub regim vamal de perfecþionare activã, autoritatea competentã românã semneazã
formularul de notificare numai cu urmãtoarele condiþii:
a) deºeurile rezultate din perfecþionarea activã a
deºeurilor prevãzute în anexa nr. 1 sã fie returnate în
strãinãtate;
b) cantitatea de deºeuri permisã pentru introducerea în
þarã în vederea perfecþionãrii active trebuie sã fie strict
corelatã cu capacitatea de prelucrare a acestora de cãtre
valorificator, astfel încât sã nu se creeze stocuri de deºeuri
nejustificate tehnologic.
Art. 12. Ñ (1) Formularul de notificare pe baza cãruia
autoritatea competentã românã autorizeazã introducerea în
þarã a deºeurilor nepericuloase poate fi emis pentru o singurã expediþie sau un transport ori pentru mai multe
expediþii sau mai multe transporturi.
(2) Formularul de notificare emis pentru autorizarea mai
multor expediþii sau transporturi se intituleazã formular de
notificare generalã ºi aceasta se menþioneazã clar în
caseta 3 a formularului de notificare.
(3) Formularul de notificare generalã este valabil maximum un an de la data la care autoritatea competentã
românã a semnat notificarea.
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(4) Formularul de expediþie sau de transport este valabil
numai pentru o singurã expediþie sau un transport.
(5) Pentru a se putea urmãri ºi controla fiecare transport de deºeuri, formularul de notificare ºi formularul de
expediþie sau de transport se numeroteazã cu un numãr
unic, înscris de cãtre autoritatea competentã românã în
caseta 3 a formularului de notificare, respectiv în caseta 3
a formularului de expediþie sau de transport. În caseta 4 a
formularului de expediþie sau de transport se înscrie
numãrul de înregistrare al transportului, atribuit de autoritatea competentã românã.
(6) Numãrul unic al formularului de notificare ºi cel al
formularului de expediþie sau de transport se înscriu în
registrul de evidenþã al autoritãþii competente române.
Art. 13. Ñ (1) Autoritatea vamalã de la frontierã permite
introducerea în þarã, în vederea importului sau a
perfecþionãrii active, a deºeurilor prevãzute în anexa nr. 1,
pe baza urmãtoarelor documente:
a) formularul de notificare, semnat ºi ºtampilat de cãtre
autoritatea competentã românã în casetele 24 ºi 25, având
numãr unic de înregistrare atribuit de autoritatea competentã românã;
b) formularul de expediþie sau de transport, semnat ºi
ºtampilat de cãtre notificator în caseta 22, având numãr
unic de înregistrare atribuit de autoritatea competentã
românã.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) sunt necesare în
plus faþã de documentele specifice regimului vamal aplicat
deºeurilor respective.
(3) Autoritatea vamalã permite introducerea în þarã a
mijloacelor de transport pânã la data limitã la care expirã
autorizarea operaþiunii. Aceastã datã este înscrisã în
caseta 25 a formularului de notificare.
(4) Dacã autoritatea vamalã permite intrarea în þarã a
mijloacelor de transport încãrcate cu deºeuri, aceasta semneazã ºi ºtampileazã formularul de expediþie sau de transport în caseta 27, coloana intrare, ºi anuleazã coloana
ieºire printr-o linie în diagonalã, pentru tranzitul deºeurilor,
în vederea plasãrii sub regim vamal de import sau de perfecþionare activã la un birou vamal de destinaþie din
România.
(5) Dacã autoritatea vamalã din cadrul biroului vamal de
frontierã permite importul sau perfecþionarea activã a
deºeurilor nepericuloase, aceasta semneazã ºi ºtampileazã
formularul de expediþie sau de transport în caseta 28.
(6) La birourile vamale de destinaþie la care se
efectueazã operaþiunile de vãmuire a deºeurilor nepericuloase la import sau perfecþionare activã, importatorul sau
titularul autorizaþiei de perfecþionare activã depune o copie
a documentelor prevãzute la alin. (1).
(7) Autoritatea vamalã verificã valabilitatea documentelor
prevãzute la alin. (1) ºi concordanþa dintre datele înscrise
în documentele anexate declaraþiei vamale, inclusiv dintre
datele din autorizaþia de perfecþionare activã ºi cele ale
destinatarului deºeurilor, înscrise în formularul de notificare.
(8) Dacã autoritatea vamalã din cadrul biroului vamal de
destinaþie permite importul sau perfecþionarea activã a
deºeurilor nepericuloase, aceasta semneazã ºi ºtampileazã
formularul de expediþie sau de transport în caseta 28.
Art. 14. Ñ Pentru acordarea regimului vamal de tranzit
de la un birou vamal de frontierã la un birou vamal de interior, unde deºeurile urmeazã sã fie plasate sub regim vamal
de import sau de perfecþionare activã, autoritatea vamalã
solicitã documentele prevãzute la art. 13 alin. (1) ºi (2).
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Art. 15. Ñ Documentele de transport internaþional, inclusiv cele prevãzute la art. 13, însoþesc încãrcãtura pe tot
timpul transportului.
Art. 16. Ñ (1) Autoritatea vamalã permite introducerea
în þarã a mijloacelor de transport încãrcate cu deºeuri
nepericuloase destinate importului sau perfecþionãrii active,
care sunt însoþite de documentele menþionate la art. 13,
documentele de transport internaþional ºi documentele specifice regimului vamal solicitat.
(2) În cazul deºeurilor nepericuloase introduse pe teritoriul României în vederea perfecþionãrii active, autoritatea
vamalã verificã în plus existenþa listei anexate formularului
de notificare, ce cuprinde categoriile de deºeuri care
urmeazã a fi obþinute în urma valorificãrii ºi returnate în
totalitate în strãinãtate, precum ºi viza autoritãþii competente române.
Art. 17. Ñ În contractul de vânzare-cumpãrare destinatarul este obligat sã prevadã în mod expres obligaþia expeditorului de a verifica la încãrcare ºi expediþie existenþa
documentelor de transport internaþional ºi de asigurare a
transportului deºeurilor pânã la destinaþie.
Art. 18. Ñ În cazul transportului pe calea feratã, în
lipsa oricãruia dintre documentele de transport internaþional
ºi a celor prevãzute la art. 13, mijlocul de transport este
primit ºi reþinut în punctele de frontierã de intrare ale
României, urmând ca destinatarul sã prezinte documentele
necesare în cel mult 48 de ore, în caz contrar mijlocul de
transport fiind redirijat în afara teritoriului þãrii, potrivit convenþiilor internaþionale feroviare la care România este parte.
Art. 19. Ñ Transporturile pentru care existã suspiciuni
privind autenticitatea documentelor prezentate autoritãþii
vamale vor fi controlate conform procedurii de control stabilite în normele metodologice din anexa nr. 4.
Art. 20. Ñ (1) În cazurile în care la control se constatã
încãlcãri ale prevederilor legale, toate cheltuielile ocazionate
de operaþiunile de verificare, expertizare, returnare a deºeurilor ºi de staþionare a mijloacelor de transport vor fi suportate
de deþinãtorul de deºeuri sau de destinatar, dupã caz.
(2) Refuzul deþinãtorului de deºeuri de a returna
deºeurile în strãinãtate, dupã ce s-a dispus o asemenea
mãsurã de cãtre organele în drept din România, se considerã infracþiune ºi se pedepseºte conform legii.
Art. 21. Ñ (1) În termen de 180 de zile de la efectuarea importului, destinatarul deºeurilor nepericuloase trebuie
sã confirme în scris autoritãþii competente române, prin
semnarea, datarea ºi ºtampilarea formularului de expediþie
sau de transport în caseta 25, cã deºeurile au fost valorificate fãrã ca mediul sã fie afectat.
(2) Formularul de expediþie sau de transport, semnat ºi
ºtampilat de destinatarul deºeurilor, prin care se confirmã
cã deºeurile au fost valorificate, trebuie transmis la autoritatea teritorialã pentru protecþia mediului competentã.
Formularele de expediþie sau de transport se îndosariazã
de cãtre destinatarul deºeurilor pentru o perioadã de 3 ani.
Art. 22. Ñ Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotãrâri, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi
Mediului, Ministerul Sãnãtãþii, Ministerul Economiei ºi
Comerþului prin Comisia Naþionalã pentru Reciclarea
Materialelor, Autoritatea Naþionalã de Control prin
Autoritatea Naþionalã a Vãmilor ºi Garda Naþionalã de
Mediu vor aplica normele metodologice prevãzute în anexa
nr. 4 ºi vor asigura pregãtirea personalului de specialitate.
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SECÞIUNEA a 2-a
Tranzitul deºeurilor

Art. 23. Ñ Introducerea în þarã a deºeurilor nepericuloase prevãzute în anexa nr. 1, destinate tranzitului frontierãÑfrontierã, este autorizatã de cãtre autoritatea
competentã românã conform prevederilor stabilite prin normele metodologice prevãzute în anexa nr. 4.
Art. 24. Ñ (1) Intrarea/ieºirea deºeurilor nepericuloase
în/din teritoriul României, în vederea tranzitului între douã
birouri vamale de frontierã, se permite cu condiþia prezentãrii la birourile vamale de frontierã a urmãtoarelor
documente:
a) formularul de notificare, semnat ºi ºtampilat de cãtre
autoritatea competentã românã în casetele 24 ºi 25, având
numãr unic de înregistrare atribuit de autoritatea competentã românã;
b) formularul de expediþie sau de transport, semnat ºi
ºtampilat de cãtre notificator în caseta 22, având numãr
unic de înregistrare atribuit de autoritatea competentã
românã.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) sunt necesare în
plus faþã de documentele specifice regimului vamal solicitat.
(3) Intrarea deºeurilor nepericuloase pe teritoriul
României ºi tranzitul acestora pânã la biroul vamal de interior, în vederea importului sau a perfecþionãrii active, se
realizeazã în conformitate cu prevederile stabilite în cadrul
prezentei secþiuni.
Art. 25. Ñ (1) Autoritatea vamalã verificã, în afara celor
menþionate la art. 24 alin. (1), valabilitatea formularului de
notificare, conform datelor înscrise în caseta 25 din
anexa nr. 2.
(2) Dacã autoritatea vamalã permite intrarea/ieºirea
în/din þarã a mijloacelor de transport încãrcate cu deºeuri,
în vederea tranzitului frontierãÑfrontierã, la intrare aceasta
semneazã ºi ºtampileazã formularul de expediþie sau de
transport în caseta 27, coloana intrare, iar la ieºire semneazã ºi ºtampileazã aceeaºi casetã în coloana ieºire.
CAPITOLUL III
Sancþiuni
Art. 26. Ñ Constituie contravenþii ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei urmãtoarele fapte:
a) netransmiterea de cãtre destinatarul deºeurilor nepericuloase cãtre agenþia pentru protecþia mediului a formularului

de expediþie sau de transport, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2);
b) introducerea în þarã de cãtre importator a mijloacelor
de transport încãrcate cu deºeuri nepericuloase fãrã documentele ºi aprobãrile prevãzute la art. 13 ºi 24;
c) importul deºeurilor nepericuloase prevãzute în anexa
nr. 1, peste limitele capacitãþii de procesare a instalaþiilor;
d) nerespectarea de cãtre importator a obligaþiei privind
returnarea în strãinãtate a deºeurilor nepericuloase rezultate din perfecþionarea activã a acestora.
Art. 27. Ñ (1) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor prevãzute la art. 26 se fac de personalul împuternicit de cãtre: Garda Naþionalã de Mediu din cadrul
Autoritãþii Naþionale de Control, Ministerul Agriculturii,
Pãdurilor, Apelor ºi Mediului, Ministerul Sãnãtãþii ºi Comisia
Naþionalã pentru Reciclarea Materialelor din cadrul
Ministerului Economiei ºi Comerþului.
(2) Contravenþiilor prevãzute la art. 26 le sunt aplicabile
dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare, inclusiv
cele prevãzute la art. 28.
CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale
Art. 28. Ñ Editarea formularelor de notificare ºi de
expediþie sau de transport se face pe format A4 faþã-verso.
Pe verso sunt furnizate detalii referitoare la informaþiile
cerute pentru completarea casetelor de pe faþa formularului.
Aceste formulare se editeazã în limba românã ºi într-o
limbã de circulaþie internaþionalã ºi se pun la dispoziþie
celor interesaþi de cãtre autoritatea competentã românã.
Art. 29. Ñ Anexele nr. 1, 2, 3*) ºi 4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 30. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deºeurilor ºi reziduurilor de orice
naturã, precum ºi al altor mãrfuri periculoase pentru
sãnãtatea populaþiei ºi pentru mediul înconjurãtor, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din
18 august 1992, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ºi Hotãrârea Guvernului nr. 145/1995 pentru completarea
Hotãrârii Guvernului nr. 340/1992 ºi stabilirea unor excepþii
de la prevederile acestei hotãrâri, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 23 martie 1995.
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ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, pãdurilor,
apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
p. Ministrul economiei ºi comerþului,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan
Ministrul delegat pentru coordonarea
autoritãþilor de control,
Ionel Blãnculescu
Bucureºti, 20 februarie 2004.
Nr. 228.
*) Anexele nr. 1, 2 ºi 3 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA Nr. 1

LISTA

deºeurilor permise la introducere în România în vederea plasãrii sub regim vamal de import,
de perfecþionare activã ºi de tranzit
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ANEXA Nr. 2

FORMULAR DE NOTIFICARE
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ANEXA Nr. 3

FORMULAR DE EXPEDIÞIE SAU DE TRANSPORT
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ANEXA Nr. 4

NORME METODOLOGICE
Atribuþiile ministerelor
1.1. Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului
Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului, ca autoritate competentã românã, autorizeazã urmãtoarele:
a) introducerea în þarã în vederea importului sau a
perfecþionãrii active a deºeurilor nepericuloase prevãzute în anexa
nr. 1;
b) introducerea în þarã, în vederea tranzitului frontierãÑfrontierã,
a deºeurilor nepericuloase prevãzute în anexa nr. 1, destinate
valorificãrii.
1.1.1. Autorizarea introducerii în þarã a deºeurilor nepericuloase în vederea importului sau a perfecþionãrii active
1. Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului autorizeazã introducerea în þarã a deºeurilor în vederea importului sau
a perfecþionãrii active, pe baza urmãtoarelor documente:
a) Formularul de notificare completat de cãtre notificator pânã
la caseta 22 ºi semnat, ºtampilat ºi datat în caseta 23;
b) Formularul de expediþie sau de transport, completat de
cãtre notificator pânã la caseta 21 ºi semnat, ºtampilat ºi datat în
caseta 22;
c) Acordul Ministerului Sãnãtãþii privind introducerea în þarã a
deºeurilor prevãzute în anexa nr. 1, poz. 6 ºi 9, emis în conformitate cu prevederile subcap. 1.2, al cãrui model este prezentat
în anexa A la prezentele norme metodologice;
d) o copie a contractului dintre expeditorul deºeurilor ºi destinatarul deºeurilor în România;
e) Certificatul de înmatriculare al notificatorului, eliberat de
oficiul registrului comerþului, în cazul în care acesta este
înregistrat în România;
f) punctul de vedere afirmativ al autoritãþilor teritoriale pentru
protecþia mediului, care sã ateste cã deºeurile sau subprodusele
rezultate de la valorificare îndeplinesc condiþiile legale de protecþie
a mediului. Punctul de vedere afirmativ trebuie sã se bazeze pe:
f1) Autorizaþia de mediu emisã de autoritãþile competente pentru protecþia mediului privind condiþiile de valorificare a deºeurilor,
precum ºi a subproduselor rezultate. Autorizaþia de mediu trebuie
sã prevadã explicit modalitatea de eliminare a deºeurilor rezultate
în urma procesului de valorificare.
f2) Copia autorizaþiei de valorificare a deºeurilor industriale
reciclabile, eliberatã de Ministerul Economiei ºi Comerþului Ñ
Comisia Naþionalã pentru Reciclarea Materialelor Ñ care sã confirme cã destinatarul deºeurilor este autorizat conform prevederilor
art. 8 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 16/2001
privind gestionarea deºeurilor industriale reciclabile, republicatã, cu
modificãrile ulterioare.
g) declaraþia pe propria rãspundere a notificatorului, din care
sã rezulte cu claritate cã deºeurile introduse în þarã sunt clasificate ca nepericuloase ºi nu conþin substanþe sau preparate chimice sau de altã naturã, care pot sã le confere acestora
proprietãþi periculoase, prevãzute în anexa nr. IE la Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deºeurilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 426/2001. În
declaraþie se precizeazã cã au fost achitate obligaþiile la Fondul
de mediu în conformitate cu prevederile legale.
h) Pentru introducerea în þarã în vederea perfecþionãrii active
a deºeurilor nepericuloase se depune o copie a autorizaþiei de
perfecþionare activã, eliberatã de cãtre autoritatea vamalã.
2. Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului, prin
direcþia de specialitate, analizeazã documentaþia ºi, dacã se constatã cã este completã ºi îndeplineºte cerinþele impuse, semneazã, ºtampileazã ºi dateazã formularul de notificare în casetele
24 ºi 25.
Dacã documentaþia nu este corespunzãtoare, pot fi solicitate
date ºi informaþii suplimentare, completarea sau chiar refacerea
acesteia.
3. Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului, prin
direcþia de specialitate, poate impune condiþii speciale privind

introducerea în þarã a deºeurilor prevãzute în anexa nr. 1, pe
care le prezintã în caseta 26 a formularului de notificare.
4. Pentru importul de deºeuri de hârtie ºi cartoane prevãzute
la poz. 5 din anexa nr. 1, care se încadreazã în clasele de
calitate IÑIV din STAS nr. 4.527/1981, nu este necesar acordul
Ministerului Sãnãtãþii, notificatorul fiind obligat sã dea o declaraþie
pe propria rãspundere cu privire la încadrarea deºeurilor respective în clasele de calitate respective.
5. În cazul în care deºeurile sunt introduse în þarã în vederea
perfecþionãrii active, autoritatea competentã menþioneazã în caseta 26
a formularului de notificare cã titularul autorizaþiei de perfecþionare
activã este obligat sã returneze în strãinãtate, în totalitate,
deºeurile rezultate în urma valorificãrii. Lista tuturor deºeurilor
rezultate în urma valorificãrii acestora în cadrul regimului vamal
de perfecþionare activã, completatã de cãtre destinatarul deºeurilor
nepericuloase, conþinând denumirea tehnicã/comercialã a acestora
ºi codurile tarifare corespunzãtoare, se anexeazã la formularul de
notificare ºi se vizeazã de cãtre autoritatea competentã românã.
1.1.2. Autorizarea tranzitului de deºeuri
Autoritatea competentã românã autorizeazã tranzitul pe teritoriul României al deºeurilor nepericuloase prevãzute în anexa
nr. 1, pe baza urmãtoarelor documente:
1. Formularul de notificare din anexa nr. 2, prezentat de cãtre
notificator, care completeazã acest formular pânã la caseta 22 ºi
îl semneazã, ºtampileazã ºi dateazã în caseta 23;
2. Formularul de expediþie sau de transport prezentat de cãtre
notificator, care completeazã acest formular pânã la caseta 21 ºi
îl semneazã, ºtampileazã ºi dateazã în caseta 22;
3. o copie a contractului dintre notificator ºi destinatarul deºeurilor;
4. dovada oficialã a acceptãrii tranzitului sau a importului de
cãtre þara în care urmeazã sã intre transportul de deºeuri, la
pãrãsirea teritoriului României;
5. dovada cã transportul deºeurilor este asigurat la o companie de asigurãri.
Autoritatea competentã românã va menþiona expres în caseta 26
a formularului de notificare cã deþinãtorul de deºeuri nu trebuie
sub nici un motiv sã abandoneze deºeurile nepericuloase pe teritoriul României ºi cã trebuie sã returneze deºeurile dacã transportul acestora nu se poate realiza din anumite motive.
1.1.3. Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului participã la solicitarea autoritãþii vamale, la efectuarea controlului vamal
în conformitate cu procedura de control prevãzutã în anexa A
la prezentele norme metodologice.
1.2. Ministerul Sãnãtãþii
1. Emite notificatorului, prin Direcþia generalã sãnãtate publicã
ºi inspecþia sanitarã de stat, acordul scris necesar eliberãrii acordului de mediu pentru introducerea în þarã, sub regim vamal de
import sau de perfecþionare activã, a deºeurilor nepericuloase
prevãzute la poz. 6 ºi 9 din anexa nr. 1.
2. Acordul Ministerului Sãnãtãþii reprezintã actul emis de autoritatea centralã din domeniul asistenþei de sãnãtate publicã, cerut
de autoritatea competentã românã pentru autorizarea introducerii
în þarã a deºeurilor nepericuloase prevãzute la poz. 6 ºi 9 din
anexa nr. 1.
3. Acordul Ministerului Sãnãtãþii se emite în baza prevederilor
Legii nr. 100/1998 privind asistenþa de sãnãtate publicã, cu modificãrile ulterioare, ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii, cu modificãrile
ulterioare, precum ºi ale prezentei hotãrâri.
4. Ministerul Sãnãtãþii refuzã emiterea, suspendã sau, dupã
caz, anuleazã acordul, dacã destinatarul deºeurilor nepericuloase
nu respectã condiþiile legale ºi informeazã Ministerul Agriculturii,
Pãdurilor, Apelor ºi Mediului asupra mãsurii luate.
5. Participã la controlul vamal în conformitate cu prevederile
stabilite de procedura de control prevãzutã în anexa A la prezentele
norme metodologice.
6. Acordul Ministerului Sãnãtãþii are drept scop prevenirea
introducerii în þarã a deºeurilor admise la import sau la
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perfecþionare activã, contaminate chimic, biologic (bacteriologic)
sau radiologic.
7. Documentaþia pe baza cãreia se emite acordul este:
a) cererea scrisã, în care se menþioneazã numele destinatarului
(firma), adresa, numãrul de telefon, fax, denumirea comercialã a
deºeului (poz. 6 ºi 9 din anexa nr. 1) ºi codul din tariful vamal
care corespund deºeului introdus în þarã, expeditorul deºeurilor,
caracteristicile fizico-chimice, bacteriologice ºi de radioactivitate;
b) declaraþia pe propria rãspundere a notificatorului, din care
sã rezulte cu claritate cã deºeurile cuprinse în anexa nr. 1,
poz. 6 ºi 9, introduse în þarã, sunt nepericuloase ºi sunt destinate
valorificãrii în instalaþii care au autorizaþiile legale ºi nu pun în nici
un fel în pericol sãnãtatea populaþiei ºi calitatea mediului;
c) certificatul de înmatriculare al notificatorului, eliberat de
oficiul registrului comerþului, în cazul în care acesta este
înregistrat în România;
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d) dovada depunerii de cãtre notificator a tarifului pentru plata
acordului;
8. Direcþia generalã sãnãtate publicã ºi inspecþia sanitarã de
stat poate solicita în vederea emiterii acordului ºi alte acte suplimentare referitoare la deºeurile introduse în þarã, inclusiv buletine
de analizã ºi certificate de calitate.
9. Acordul se emite în cazul existenþei tuturor documentelor
menþionatre mai sus, a conþinutului lor corespunzãtor ºi a concordanþei cu prevederile legislaþiei din România.
10. Pe cererea prezentatã de notificator se înscrie concluziareferat. Acordul se formuleazã conform modelului prevãzut în
anexa A la prezentele norme metodologice, în douã exemplare,
din care un exemplar se înainteazã notificatorului ºi un exemplar
rãmâne la emitent.
11. Termenul maxim de emitere a acordului este de 10 zile
de la depunerea documentaþiei complete.
ANEXA A
la normele metodologice

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
ACORD

nr. .............. din ...................
Având în vedere cererea .......................................................
Ñ Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului;
(denumirea notificatorului)
Ñ Ministerul Sãnãtãþii;
nr. ......... din ..................., înregistratã la Ministerul Sãnãtãþii sub
Ñ Comisia Naþionalã pentru Reciclarea Materialelor din cadrul
nr. ................ din ..................., în baza prevederilor Hotãrârii Ministerului Economiei ºi Comerþului.
Guvernului nr. 228/2004 privind controlul introducerii în þarã a
Autoritãþile publice menþionate mai sus participã la controlul
deºeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecþionãrii active introducerii în þarã a deºeurilor nepericuloase prevãzute în anexa
ºi a tranzitului ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organi- nr. 1, dupã cum urmeazã:
zarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii, cu modificãrile ulterioare,
Ñ Garda Naþionalã de Mediu, la controlul tuturor categoriilor
expertizând documentaþia prezentatã,
de deºeuri prevãzute în anexa nr. 1;
se avizeazã favorabil introducerea în þarã în vederea plasãrii
Ñ Comisia Naþionalã pentru Reciclarea Materialelor, la controsub regim vamal de import sau de perfecþionare activã a deºeurilor lul deºeurilor prevãzute la poz. 2, 3, 4, 5 ºi 6 din anexa nr. 1;
nepericuloase de .................................................................................
Ñ Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului, prin
(denumire, poziþie, cod din tariful vamal)
Agenþia Naþionalã Sanitar Veterinarã ºi prin direcþiile pentru agri.............................................................................................................................. culturã ºi dezvoltare ruralã, la controlul deºeurilor prevãzute la
în urmãtoarele condiþii obligatorii: ...............................................
poz. 7, respectiv 9, din anexa nr. 1;
Prezentul acord este valabil pânã la data de ............
Ñ Ministerul Sãnãtãþii prin direcþiile de sãnãtate publicã
Director,
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, la controlul deºeurilor de la
..........................
poz. 5, 6 ºi 9 din anexa nr. 1.
1.3. Ministerul Economiei ºi Comerþului
2. Birourile vamale solicitã, prin convocare scrisã transmisã
1. Transmite, prin Comisia Naþionalã pentru Reciclarea prin fax sau e-mail, dupã caz, potrivit modelului stabilit în anexa B
Materialelor, lista agenþilor economici care realizeazã operaþiuni de la prezentele norme metodologice, participarea la controlul vamal
valorificare a deºeurilor industriale reciclabile conform Ordonanþei a reprezentanþilor autoritãþilor menþionate la pct. 1. Aceºtia conde urgenþã a Guvernului nr. 16/2001, republicatã, cu modificãrile firmã prin fax sau e-mail, în cadrul termenului fixat de cãtre autoulterioare.
ritatea vamalã, participarea la controlul vamal ºi nominalizeazã
2. Participã la solicitarea autoritãþii vamale, la efectuarea contro- persoana desemnatã.
lului în conformitate cu procedura de control al transporturilor pentru
3. Reprezentanþii desemnaþi conform prevederilor pct. 2 pentru
care existã suspiciuni.
efectuarea controlului deºeurilor, denumiþi în cele ce urmeazã
1.4. Autoritatea Naþionalã de Control
agenþi de control, au urmãtoarele competenþe:
1.4.1. Garda Naþionalã de Mediu
A.
1. Efectueazã controale ºi ia mãsuri în conformitate cu comÑ Verificã documentele de însoþire a transportului de deºeuri
petenþele stabilite prin lege, astfel încât valorificarea deºeurilor în cauzã;
nepericuloase introduse în þarã în baza prevederilor prezentei
Ñ Verificã, dupã desigilarea mijlocului de transport, efectuatã
hotãrâri sã nu afecteze calitatea mediului.
de cãtre autoritatea vamalã:
2. Participã, la solicitarea autoritãþii vamale, la efectuarea conÑ identitatea deºeurilor;
trolului în conformitate cu procedura de control menþionatã mai sus.
Ñ inscripþionarea pe etichete ºi ambalaje, denumirea expedito1.4.2. Autoritatea Naþionalã a Vãmilor
rului etc.;
Efectueazã controlul deºeurilor nepericuloase prevãzute în preÑ tipul ºi starea ambalajelor ºi a mijloacelor de transport,
zenta hotãrâre, în conformitate cu atribuþiile ºi competenþele ce
urmãrind
menþinerea integritãþii transportului deºeurilor pânã la
revin birourilor vamale, pe baza procedurii menþionate mai sus.
destinaþie, în scopul protecþiei calitãþii mediului.
B.
Procedura de control al transporturilor
Prelevã eºantioane pentru verificare, în cazurile de prezumþie
pentru care existã suspiciuni
de neconformitate cu datele înscrise în documentele de însoþire,
1. Transporturile deºeurilor nepericuloase pentru care existã în scopul prevenirii ºi combaterii faptelor care pot afecta viaþa sau
suspiciuni privind autenticitatea documentelor prezentate autoritãþii sãnãtatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului înconjurãtor,
vamale urmeazã a fi controlate la birourile vamale, la solicitarea precum ºi în scopul prevenirii ºi combaterii traficului ilegal de
autoritãþii vamale, cu participarea, dupã caz, a personalului împu- deºeuri periculoase.
a) Orice prelevare conþine trei eºantioane identificabile oricând.
ternicit din cadrul urmãtoarelor autoritãþi publice:
Ñ Garda Naþionalã de Mediu din cadrul Autoritãþii Naþionale Dintre aceste eºantioane unul este destinat verificãrii de cãtre
laboratoare acreditate de determinare a caracteristicilor deºeurilor,
de Control;
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al doilea este destinat pãstrãrii la laborator ca probã-martor, iar al
treilea, pãstrãrii de cãtre deþinãtorul deºeurilor, ca probã-martor.
Mãrimea eºantioanelor, modul de prelevare, ambalare, transport ºi pãstrare a acestora se stabilesc în strictã conformitate cu
standardele în domeniu, iar analizele se efectueazã de cãtre laboratoare acreditate pe baza standardelor specifice; toate acestea
sunt menþionate în procesul-verbal de control (anexa C la
prezentele norme metodologice).
Destinatarul sau transportatorul, dupã caz, este obligat sã
emitã comanda cãtre laboratorul acreditat, indicat de cãtre agentul
de control, în vederea analizãrii eºantionului de deºeuri. Comanda
va fi înscrisã în procesul-verbal.
Agentul de control trebuie sã se asigure cã transportul ºi conservarea eºantioanelor se fac la timp ºi corect, eliminându-se astfel posibilitatea deprecierii acestora.
În toate cazurile eºantioanele prelevate vor fi corect sigilate.
Aceste sigilii se vor aplica pe o etichetã compusã din douã
taloane (anexele D1 ºi D2 la prezentele norme metodologice), ce
se vor separa, dupã completare ºi semnare, astfel:
Ñ un talon va fi preluat de cãtre specialistul laboratorului,
dupã ce acesta verificã integritatea sigiliului;
Ñ cel de-al doilea talon rãmâne la agentul de control.
Posesorii celor trei eºantioane nu au dreptul sã distrugã sau
sã modifice starea eºantionului dat în grija lor.
Agentul de control este obligat sã se asigure cã eºantioanele
vor ajunge la laboratoarele indicate pentru efectuarea analizelor
în maximum 24 de ore de la prelevare.
b) Dupã informarea scrisã a autoritãþii vamale cu privire la
prelevarea eºantioanelor ºi instituirea interdicþiei de continuare a
operaþiunilor de vãmuire, mijloacele de transport încãrcate cu
deºeuri rãmân sub supravegherea autoritãþii competente de control care a dispus prelevarea probelor.
c) Laboratoarele indicate de agentul de control pentru analizarea eºantioanelor vor folosi numai metode ºi proceduri conform
standardelor specifice.
Laboratorul indicat de agentul de control pentru a efectua analizele unui anumit eºantion va întocmi un raport de testare privind
determinãrile (buletin de analizã) imediat ce a finalizat analizele
respective, dar nu mai târziu de 3 ore de la încheierea acestor
operaþii, consemnând rezultatele analizelor efectuate asupra
eºantionului.
Raportul de testare va fi pus la dispoziþie agentului de control,
în termen de maximum 24 de ore de la data finalizãrii testãrilor.

C.
1. În funcþie de rezultatele operaþiunilor de control prevãzute la
lit. A se stabilesc urmãtoarele:
a) Dacã în urma operaþiunilor de control prevãzute la lit. A nu
se constatã neconformitãþi, transportul de deºeuri se va dirija spre
biroul vamal la care a fost înregistrat mijlocul de transport în
cauzã, în vederea definitivãrii operaþiunii de vãmuire a deºeurilor.
b) Dacã la operaþiunile de control prevãzute la lit. A se constatã neconformitãþi privind documentele de însoþire a transportului
în cauzã, se aplicã sancþiuni contravenþionale conform art. 26 lit. b)
din hotãrâre. Dupã completarea documentelor în conformitate cu
prevederile prezentei hotãrâri, transportul de deºeuri se va dirija
spre biroul vamal la care a fost înregistrat mijlocul de transport în
cauzã, în vederea definitivãrii operaþiunii de vãmuire a deºeurilor
pentru introducerea acestora în þarã.
c) Dacã în urma operaþiunilor de control prevãzute la lit. A se
constatã neconformitãþi referitoare la identitatea deºeurilor,
existând suspiciuni cã acestea ar putea fi periculoase, atunci se
continuã controlul conform prevederilor lit. B.
2. Rezultatul controlului prevãzut la lit. B se menþioneazã în procesul-verbal de control (anexa C la prezentele norme metodologice)
ºi în funcþie de acest rezultat se stabilesc urmãtoarele:
a) Dacã în urma controlului privind identitatea deºeurilor se
constatã cã acestea sunt nepericuloase ºi se pot valorifica de
cãtre destinatar fãrã a fi afectate sãnãtatea populaþiei ºi mediul,
se ridicã interdicþia de continuare a operaþiunilor de vãmuire pentru introducerea în þarã a deºeurilor.
b) Dacã în urma controlului se constatã cã deºeurile nu se
pot valorifica de cãtre destinatar, se iau urmãtoarele mãsuri:
b1) returnarea în strãinãtate a transportului de deºeuri în
cauzã;
b2) extinderea, dupã caz, a controlului ºi la destinatar pentru
verificarea respectãrii de cãtre acesta a prevederilor legislaþiei
referitoare la introducerea în þarã a deºeurilor ºi la valorificarea
acestora;
b3) aducerea la cunoºtinþã organelor de cercetare penalã,
dupã caz, despre existenþa unor neconformitãþi la introducerea în
þarã a deºeurilor.
3. Procesul-verbal de control este întocmit în 4 exemplare ºi
va fi transmis:
Ñ autoritãþii vamale;
Ñ transportatorului ºi destinatarului;
Ñ autoritãþii din care face parte agentul de control;
Ñ organelor de cercetare penalã, dupã caz.
ANEXA B
la normele metodologice

AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE CONTROL
AUTORITATEA NAÞIONALÃ A VÃMILOR

Biroul vamal .............
Nr. ......../.........
CONVOCARE

În conformitate cu prevederile art. .................... ºi ........................ din Hotãrârea Guvernului nr. ...........,
vã solicitãm sã participaþi la controlul vamal al deºeurilor .............., încãrcate pe mijlocul de transport
................, în ziua de ........................., pânã la ora ..........., la sediul nostru situat în .............................. .
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Autoritatea competentã de control

Numele ºi prenumele
persoanei împuternicite

Garda Naþionalã de Mediu Ñ Autoritatea Naþionalã de Control
Direcþiile de sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti Ñ
Ministerul Sãnãtãþii
Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã Ñ Ministerul Agriculturii,
Pãdurilor, Apelor ºi Mediului
Direcþiile pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã Ñ
Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului
Comisia Naþionalã pentru Reciclarea Materialelor Ñ
Ministerul Economiei ºi Comerþului
ªef birou vamal,
...........................
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ANEXA C
la normele metodologice

Denumirea autoritãþii competente care efectueazã controlul
..........................................
PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. ...........................................
Încheiat azi, ......................................., ora .................., la biroul vamal .........................................
Firma transportatoare ..................................................................................................................
(denumirea completã, adresa, telefon, fax, telex, e-mail)

Reprezentantul transportatorului.....................................................................................................
(numele, prenumele, actul de identitate, seria/nr. ..................).

Mijlocul de transport ................................................. seria/nr. .................
A. Elemente referitoare la deºeurile supuse controlului
Deºeul supus controlului................................................................................................................
(poziþia din anexa nr. 1, codul, denumirea)

Cantitatea supusã controlului .......................................................................................................
Mãrimea eºantioanelor.....................................................................................................................
Metoda utilizatã la analiza/încercarea eºantionului........................................................................
Documente la baza controlului......................................................................................................
B. S-au preluat eºantioane pentru analizarea/încercarea în laborator
Nr.
crt.

Deºeul (poziþia
din anexa nr. 1,
codul, denumirea)

Cantitatea
aflatã la deþinãtor

........ .......................... ...........................
....... .......................... ...........................

Mãrimea
eºantionului

Marcajul/sigiliul

Persoanele care au fost
prezente la eºantionare
ºi au primit spre
pãstrare probele-martor

....................... .................. ........................................
...................... ................... ........................................

Agentul economic a emis comanda nr. ................../..............................
Eºantioanele au fost expediate prin...................... la..............................
Rezultatele analizelor ºi încercãrilor vor fi comunicate în scris pânã la data de ...............
C. Constatãri fãcute în timpul desfãºurãrii controlului:
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
D. Mãsuri stabilite în baza constatãrilor:
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
E. S-au aplicat urmãtoarele sancþiuni contravenþionale:
Numele ºi prenumele
persoanei, ocupaþia
ºi locul de muncã

..........................
..........................

Adresa
completã

Actul de identitate nr. ..., Valoarea
data, emitentul
amenzii

.............. ............................... ...........
.............. ............................... ...........

Numele autoritãþii
de control care
a aplicat sancþiunea
ºi numãrul ºi data
procesului-verbal
de contravenþie*)

Nr. chitanþã achitant

..............................
..............................

........................
........................

Am luat cunoºtinþã

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ........ exemplare, care au fost transmise la...............
Agentul de control
...............................
(semnãtura)

Transportator/Destinatar
Am luat cunoºtinþã de conþinutul procesului-verbal.....................................
(numele, prenumele, funcþia)

Am urmãtoarele observaþii: ............
..........................................................
(semnãtura)
....................................................
*) Procesul-verbal de contravenþie se întocmeºte conform prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 189/4.III.2004
ANEXA D1
la normele metodologice

Denumirea autoritãþii competente care efectueazã controlul
.................................................................................................
ETICHETA PENTRU EªANTION

(Talonul care rãmâne pentru eºantion la agentul de control)
Denumirea deºeului.........................................................................................................................
(poziþia din anexa nr. 1, codul)

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Locul prelevãrii ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Data prelevãrii ............................................................................................. ora........................
Numerele aplicate eºantioanelor prelevate ..................................................................................
Proces-verbal de prelevare nr......................... data.....................................................................
Nr. de înregistrare la laborator.....................................................................................................
Data ..........., ora..........., valoarea eºantioanelor..........................................................................
Declaraþia deþinãtorului deºeurilor ..............................................................................................
.........................................................................................................................................................
Numele, funcþia ºi semnãtura agentului de control ................................................................
Numele, funcþia ºi semnãtura primitorului de la laborator ............................................................
ANEXA D2
la normele metodologice

Denumirea autoritãþii competente care efectueazã controlul
..................................................................................................
Loc pentru sigiliu
ETICHETA PENTRU EªANTION

(Talon volant Ñ pentru laborator)
Nr. de înregistrare la laborator
Data.........., ora............., denumirea deºeului..................................................................................
(poziþia din anexa

nr. 1, codul)

..........................................................................................................................................................
Denumirea destinatarului .................................................................................................................
Denumirea expeditorului.....................................................................................................................
Denumirea transportatorului .............................................................................................................. ,
Numele, funcþia
Semnãtura transportatorului
ºi semnãtura agentului de control
...............................................
....................................................................
.
Numele, funcþia ºi semnãtura primitorului de la laborator ...........................................................
...........................................................................................................................................................
Nr. procesului-verbal de prelevare ....................................................................................................
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