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MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 866/11.XII.2009
GUVERNUL ROMANIEI

Vlt. I,S"~ e:(,'Y-. 02. (2-,2-oo~.
HOTARARE
pentru modificarea ~i completarea Hotararii Guvernului nr. 44812005
privind de~eurile de echipamente electrice ~i electronice ~i a Hotararii Guvernului nr. 99212005
privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice ~i electronice
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. - Hotararea Guvemului nr. 448/2005 privind degeurile pentru comutare, semnalizare, transmisie, precum 9i pentru
de echipamente electrice 9i electronice, publicata in Monitorul gestionarea relelelor de telecomunicalii;
- plumb in piese electronice din ceramica (de exemplu,
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 491 din 10 iunie 2005, se
dispozitive piezoelectrice)."
modifica 9i se completeaza dupa cum urmeaza:
4. in anexa, punctul 23 se modifica va avea urmatorul
1. La articolul 3 litera i), subpunctul (iii) se modifica ,i va
cuprins:
avea urmatorul cuprins:
,,23. Plumbul ca impuritate, in rotatorii Faraday RIG (granat
,,(iii) importa ori exporta, cu titlu profesional, EEE din ori in
ferifer cu pamanturi rare) utilizate la sistemele de comunicalii
Romania sau un alt stat membru al Uniunii Europene."
prin fibra optica pana la data de 31 decembrie 2009."
2. La articolul5, dupa alineatul (13) se introduce un nou
5. In anexa, dupa punctul 32 se introduc ,ase noi puncte,
alineat, alineatul (14), cu urmatorul cuprins:
punctele 33-38, cu urmatorul cuprins:
.(14) incepand cu anu12009, rata medie anuala de colectare
,,33. Plumbul din aliajele de lipit pentru lipirea firelor subtiri
selectiva de DEEE pe cap de locuitor provenite de la
de cupru cu un diametru de 100 IJm sau mai mic din
gospodariile particulare este de 4,00 kg."
Art. II. - Hotararea Guvemului nr. 992/2005 privind Iimitarea transformatoare
34. Plumbul din elementele potentiometrelor ajustabile
utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele metalo-ceramice
electrice l?i electronice, cu modificarile l?i completarile ulterioare,
35. Cadmiul din fotorezistoarele pentru optocuploarele
publicata in Monitorul Oficial al Romfmiei, Partea I, nr. 822 din echipamentelor audio profesionale, pana la data de 31
12 septembrie 2005, se modifica 9i se completeaza dupa cum decembrie 2009
urmeaza:
36. Mercurul utilizat ca inhibitor de pulverizare a catodului in
1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifica ,i va ecranele cu plasma continand pana la 30 mg per ecran, pana la
data de 1 iulie 2010
avea urmatorul cuprins:
37. Plumbul din stratul acoperitor al dioaelor de ina Ita
"b) producator - orice persoana fizica saLl juridica'care,
indiferent de tehnica de vfmzare utilizata, inclusiv prin tensiune pe baza unui corp din sticla de borat de zinc
38. Cadmiul lili oxidul de cadmiu in pastele pentru straturi
comunicare la distanla in conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privrnd protectia groase utilizate pe oxidul de aluminiu aliat cu beriliu."
*
consumatorilor la incheierea si executa rea contractelor la
*
*
distanta, republicata, cu mOdificarile ulterioare, produce l?i
Prezenta
hotarare
transpune
art. 3 lit. i) subpct. (iii) din
comercializeaza, sub propria marea, echipamente electrice 9i
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European l?i a Consiliului
electronice sau revinde, sub propria marci~i, echipamente
din 27 ianuarie 2003 privind degeurile de echipamente electrice
prod use de alli. fumizori. un revanzator nefiind considerat si electronice (DEEE). publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii
producator atunti cand marca producatorului figureaza pe Europene (JOUE) hr. L 37 din 13 februarie 2003; art. 3 alin. 1
echipament ori' importa sau exporta, cu titlu profesionaJ, lit. b) 9i art. 4 alin. (2) din Directiva 2002/95/CE a Parlamentului
echipamente eJectrice 9i electronice din sau in Romania ori un European 9i a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restriclii1e
alt stat membru al Uniunii Europene."
de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele
2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica ,i va avea electrice 9i electron ice, publicata in JOUE nr. L 37 din
13 februarie 2003; anexa la Decizia Comisiei 2009/428/CE din
urmatorul cuprins:
,,(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul utilizarilor 4 iunie 2009 de modificare, in scopul adaptarii la progresul
prevazute in lista din anexa care face parte integranta din tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului
European 9i a Consiliului in ceea ce prive9te scutirea referitoare
prezenta hotarare."
la aplicatia plumbului ca impuritate in rotatorii Faraday RIG
3. in anexa, punctul 7 se modifica ,i va avea urmatorul utilizati la sistemele de comunicatii prin fibra optica, publicata in
cuprins:
JOUE nr. L 139 din 5 iunie 2009; anexa la Decizia Comisiei
,,7. Plumb in aliaje de lipit cu temperatura de topire Ina Ita, 2009/443/CE din 10 iunie 2009 de modificare. in scopul
respectiv aliaje de plumb avand un continut mai mare sau egal adaptarii la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a
cu 85%:
Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce privel?te
- plumb in aliaje de lipit pentru servere, sisteme de stocare scutirile referitoare la aplicatii ale plumbului, cadmiului 9i
l?i retele de stocare, echipamente de infrastructura de rete Ie mercurului, publicata in JOUE nr. L 148 din 11 iunie 2009.
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