
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200 din  

9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor 
şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 451/2001, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. – Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal 

pentru clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor 
chimice periculoase pentru om şi mediu, în vederea introducerii pe piaţă.” 

 
2. La articolul 4, litera f) va avea următorul cuprins: 
„f) pesticidele, destinate utilizatorului final;” 
 
3. La articolul 6, litera d) va avea următorul cuprins: 
„d) introducere pe piaţă – punerea la dispoziţia terţilor, inclusiv 

importul pe teritoriul României, care este considerat introducere pe piaţă 
în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă;” 
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4. La articolul 7, literele k) şi m) vor avea următorul 
cuprins: 

„k) substanţe şi preparate sensibilizante – substanţele şi 
preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanată pot da naştere unei 
reacţii de hipersensibilizare, iar în cazul expunerii prelungite produc 
efecte adverse caracteristice; 
…………………………………………………………………………… 

m) substanţe şi preparate mutagene – substanţele şi preparatele 
care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot cauza anomalii 
genetice ereditare sau pot creşte frecvenţa acestora;” 

 
5. La articolul 14, partea introductivă va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 14. – Introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase este 

permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe pentru ambalaje:” 
 
6. La articolul 15, partea introductivă va avea următorul cuprins: 
„Art. 15. – Introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase este 

permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe pentru ambalaje:” 
 
7. La articolul 16, partea introductivă şi litera b) vor avea 

următorul cuprins: 
„Art. 16. – Substanţele periculoase pot fi introduse pe piaţă 

numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicaţii lizibile, 
care nu pot fi şterse: 
…………………………………………………………………………… 

b) numele şi adresa completă, inclusiv numărul de telefon, ale celui 
care răspunde de introducerea pe piaţă a substanţei sau preparatului chimic 
periculos, respectiv producătorul, importatorul sau distribuitorul;” 

 
8. La articolul 17, partea introductivă va avea următorul cuprins: 
„Art. 17. – Preparatele periculoase pot fi introduse pe piaţă 

numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicaţii lizibile, 
care nu pot fi şterse:” 

 
9. După articolul 19 se introduce un articol nou, articolul 

191, cu următorul cuprins: 
„Art. 191. – (1) Producătorii, distribuitorii şi importatorii 

substanţelor periculoase incluse în IESCE, dar neincluse în anexa nr. 2 



 3

la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 490/2002, au obligaţia de a efectua cercetări/desfăşura 
investigaţii pentru a lua cunoştinţă de informaţiile accesibile relevante 
privind proprietăţile acestor substanţe. 

(2) Pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (1), producătorii, 
distribuitorii şi importatorii trebuie să ambaleze substanţele periculoase 
şi să le eticheteze conform prevederilor art. 14, 16 şi ale anexei nr. 1 la 
Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului  
nr. 490/2002.” 

 
10. La alineatul (1) al articolului 23, după litera b) se 

introduce o literă nouă, litera b1), cu următorul cuprins: 
„b1) monitorizează producătorii şi importatorii de substanţe şi 

preparate chimice periculoase;” 
 
11. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins: 
„(2) Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe 

şi Preparate Chimice Periculoase se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.” 
 
12. După alineatul (2) al articolului 23 se introduc două 

alineate noi, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins: 
„(3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei 

Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase se asigură 
din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. 

(4) Prevederile alin. (3) intră în vigoare la data de  
1 ianuarie 2007.” 

 
13. La articolul 25, după litera c) se introduce o literă nouă, 

litera c1), cu următorul cuprins: 
„c1) netransmiterea informaţiilor solicitate de Agenţia Naţională 

pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, potrivit dispoziţiilor 
art. 23 alin. (1) lit. a);” 

 
 
 



 4

14. Articolul 26 va avea următorul cuprins: 
„Art. 26. – (1) Fapta prevăzută la art. 25 lit. a) se sancţionează 

cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), precum şi cu 
retragerea autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor comerciale. 

(2) Faptele prevăzute la art. 25 lit. b), c) şi c1) se sancţionează 
cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON). 

(3) Fapta prevăzută la art. 25 lit. d) se sancţionează cu amendă 
de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).” 

 
15. După articolul 37 se introduce un articol nou, articolul 

371, cu următorul cuprins: 
„Art. 371. – Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune 

prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor periculoase, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. P196/16.08.1967, cu modificările şi 
completările ulterioare până la al şaptelea amendament, şi ale Directivei 
1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor 
periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200, 
30/07/1999.” 

 
Art. II. – În textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea  
nr. 451/2001, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează: 

a) „Ministerul Industriei şi Comerţului” se înlocuieşte cu 
„Ministerul Economiei şi Comerţului”; 

b) „Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului” se 
înlocuieşte cu „Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor”; 

c) „Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu 
„Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei”. 

 
Art. III. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 

privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor 
chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta 
lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 18 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Dan  Radu  Ruşanu 


