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REFERAT DE APROBARE 
 

a Ordinului privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi 

schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care 

beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea 

Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase 

în echipamentele electrice şi electronice 

 

Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în 

echipamentele electrice şi electronice, cu modificările și completările ulterioare, a fost transpusă 

în România prin Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor 

substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, cu modificările și completările 

ulterioare  și  Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru 

aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. 

(1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe 

periculoase în echipamentele electrice şi electronice, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de ordin supus aprobării a fost elaborat cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi 

cuprinde transpunerea Directivei delegate (UE) 2022/1631 a Comisiei din 12 mai 2022 de 

modificare, în scopul adaptării la progresele științifice și tehnice, a anexei IV la Directiva 

2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru 

utilizarea plumbului în cablurile și firele supraconductoare din oxid de bismut, stronțiu, calciu și 

cupru și în conexiunile lor electrice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 

nr.245 din 22 septembrie 2022și a Directivei delegate (UE) 2022/1632 a Comisiei din 12 mai 2022 

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei IV la Directiva 

2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru 

utilizarea plumbului în anumite dispozitive de imagistică prin rezonanță magnetică, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.245 din 22 septembrie 2022. 

Proiectul de ordin a fost elaborat în baza art. 5 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 

privind restricțiile de utilizare a numitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și 

electronice care prevede obligația preluării în legislația națională a listei cu aplicațiile pentru care 

nu se aplică prevederile art. 4 alin. (1) din aceeași hotărâre, precum şi adaptarea acesteia la 

propresul ştiințific şi tehnic, aceasta din urmă realizându-se prin ordin de ministru. 

Proiectul de ordin avansat prevede completarea anexei nr. 2 care cuprinde aplicaţiile care 

beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 

322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele 

electrice şi electronice, astfel:  

1. La punctul 27  după litera b) se introduc literele c) și d), cu următorul cuprins: 
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„c) bobine neintegrate destinate dispozitivelor IRM, pentru care declarația de conformitate privind 

acest model este emisă pentru prima dată înainte de 23 septembrie 2022; sau 

 

 d) dispozitivele IRM care includ bobine integrate, utilizate în câmpurile magnetice din interiorul 

unei sfere cu raza de 1 m care înconjoară izocentrul magnetului echipamentelor de imagistică 

medicală prin rezonanță magnetică, pentru care declarația de conformitate este emisă pentru 

prima dată înainte de 30 iunie 2024. 

 

Expiră la 30 iunie 2027.” 

 

2. După punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 48, care va avea următorul cuprins: 

 

“ 48. Plumbul din cablurile și firele supraconductoare din oxid de bismut, stronțiu, calciu și cupru 
(BSCCO) și plumbul din conexiunile electrice la aceste fire. 

 

Expiră la 30 iunie 2027.” 

 
Proiectul de ordin avansat a fost elaborat cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cuprinde 
măsurile enumerate anterior în vederea transpunerii Directivelor Delegate (UE) nr. 2022/1631 și 
nr. 2022/1632  în legislația națională. 
 
Vă rugăm să aveţi amabilitatea să analizaţi ordinul menţionat anterior în vederea avizării și 
aprobării.  

 
 
 

Cu deosebită consideraţie, 
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