
HOTĂRÂRE nr. 1197 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor 

de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în 
anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor 

vehiculelor 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. I 
Hotărârea Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili 
datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare 
a suprafeţelor vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 
16 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1.La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(4) Prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a aduce atingere măsurilor prevăzute de 
legislaţia naţională referitoare la protejarea sănătăţii consumatorilor şi a lucrătorilor, 
precum şi a mediului de muncă al acestora, inclusiv cele referitoare la etichetarea 
produselor." 

2.La articolul 2, literele b) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"b) autoritate competentă - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu şi autorităţile publice 
teritoriale pentru protecţia mediului, organizate la nivel judeţean şi regional, care 
îndeplinesc obligaţiile ce decurg din prezenta hotărâre; 
............................................................................. 
i) solvent organic - orice compus organic volatil folosit separat sau în combinaţie cu alte 
substanţe ori amestecuri, fără a suferi modificări chimice, pentru a dizolva sau dilua materii 
prime, produse sau deşeuri, ori care este utilizat ca agent de curăţare pentru a dizolva 
impurităţi, ca mediu de dispersie, regulator de viscozitate, regulator de tensiune 
superficială, plastifiant sau conservant;" 

3.La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(5) Pentru activităţile de restaurare şi întreţinere a clădirilor având statut de monument 
istoric, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, 
cu modificările ulterioare, precum şi pentru vehiculele istorice pentru care a fost emis un 
atestat de vehicul istoric de către Retromobil Club România, Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului acordă licenţe pentru vânzarea şi achiziţionarea, în cantităţi strict 
limitate, a produselor care nu respectă valorile-limită pentru conţinutul de compuşi organici 
volatili prevăzute în anexa nr. 2." 

4.La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul 
cuprins: 
"(8) Normele metodologice pentru acordarea exceptării prevăzute la alin. (4) şi a licenţelor 
prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului." 

5.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 5 
(1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului asigură implementarea prevederilor 
prezentei hotărâri. 
(2) Garda Naţională de Mediu asigură controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri. 
(3) Autoritatea prevăzută la alin. (2) elaborează programul de supraveghere cu scopul de 
a verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri, care se aprobă prin decizie a 
conducătorului acestei autorităţi. Programul de supraveghere se actualizează anual." 

6.La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 6 



(1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportează Comisiei Europene 
rezultatele programului de supraveghere pentru a prezenta respectarea prevederilor 
prezentei hotărâri, precum şi categoriile şi cantităţile de produse licenţiate, potrivit 
dispoziţiilor art. 3 alin. (5), astfel: 
a) primele două rapoarte se transmit după 18 luni de la datele stabilite pentru 
conformitatea produselor care intră sub incidenţa prezentei hotărâri, cu valorile-limită 
pentru conţinutul de compuşi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 2; 
b) la fiecare 5 ani, după cel de-al doilea raport; 
c) datele anuale se vor pune la dispoziţia Comisiei la solicitarea acesteia." 

7.La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume 
împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu." 
8.Anexa nr. 3 "Metode analitice pentru determinarea conformităţii cu valorile-limită ale 
conţinutului de compuşi organici volatili" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II 
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului va elabora normele metodologice prevăzute la art. 3 
alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuşi 
organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în 
produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor, cu modificările ulterioare, astfel cum a 
fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, care vor fi aprobate prin ordin al 
conducătorului acesteia. 
* 
Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2010/79/UE a Comisiei din 19 
noiembrie 2010 privind adaptarea la progresul tehnica anexei III la Directiva 2004/42/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor de compuşi organici 
volatili, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 304 din 20 
noiembrie 2010. 
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ANEXĂ: METODE ANALITICE pentru determinarea conformităţii cu valorile-limită 
ale conţinutului de compuşi organici volatili (COV) 
(- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 735/2006) 

1.Metodă permisă pentru produse cu un conţinut de COV mai mic decât 15% din masă în 
absenţa diluanţilor reactivi: 

Parametrul Unitatea de măsură 
Test 

Metoda Data publicării 
Conţinutul de COV g/l ISO 11890-2 2006 
2.Metode permise pentru produse cu un conţinut de COV mai mare sau egal cu 15% din 

masă în absenţa diluanţilor reactivi: 



Parametrul Unitatea de măsură 
Test 

Metoda Data publicării 
Conţinutul de COV g/l ISO 11890-1 2007 
Conţinutul de COV g/l ISO 11890-2 2006 
3.Metodă permisă pentru produse care conţin COV în prezenţa unor diluanţi reactivi: 

Parametrul Unitatea de măsură 
Test 

Metoda Data publicării 
Conţinutul de COV g/l ASTMD 2369 2003 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 867 din data de 8 decembrie 2011 
 


