
- H.G. nr. 409/2016 

privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a 

echipamentelorelectrice de joasă tensiunece transpune Directiva 2014/35/UE 

privind echipamentele electrice de joasă tensiune; 

 

- H.G. nr. 305/2017 

privind echipamentele individuale de protecţie 

și 

Regulamentul UE 2016/425 

privind echipamentele individuale de protecţie; 

 

- H.G. nr. 1029/2008 

privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor ce transpune Directiva 

2006/42/CEprivind echipamentele tehnice; 

 

- H.G. nr. 245/2016 

privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor 

şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozivece 

transpune Directiva 2014/34/UE privind echipamentele utilizate în atmosfere 

potenţial explozive; 

 

- H.G. nr. 197/2016 

privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor 

de uz civilce transpune Directiva 2014/28/UE privind explozivii pentru uz civil; 

 

- HOTĂRÂRE nr. 519/2009 (*republicată*) 

privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de 

uz civil*) 

 

- H.G. nr. 1756/2006 

privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente 

destinate utilizării în exteriorul clădirilorce transpune Directiva 2000/14/CE privind 

reducerea emisiilor de zgomot în afara clădirilor; 

 

- H.G. nr. 467/2018 

privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule 

poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere interna pentru 

echipamentele mobile fără destinație rutieră şi  

 

- Regulamentul UE 2016/1628 

privind cerințele și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru 

echipamente mobile fără destinație rutieră; 

 

- H.G. nr. 1102/2014 

privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor 

pirotehnice ce transpune Directiva 2013/29/CE privind articolele pirotehnice; 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179242
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1673431136614&uri=CELEX%3A32016R0425
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97705
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177590
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177220
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/105869
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78826
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/202203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1628
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/164037


 

- Regulamentul (UE) 2019/1020 

privind supravegherea pieței și conformitatea produselor; 

 

- Regulamentul (CE) nr. 765/2008 

al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor 

de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea 

produselor; 

- ORDONANȚA nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru 

aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de 

comercializare a produselor; 

- ORDONANȚA nr. 20 din 31 ianuarie 2023 privind stabilirea unor măsuri pentru 

aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea 

produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 

765/2008 și (UE) nr. 305/2011, precum și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative; 
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