
DECLARAȚIA DE COMPATIBILITATE A PROIECTULUI/PROPUNERII DE LEGE 
CU ACQUIS UE 

 

Numărul de identificare a 
declarației 

MUP- 
IU/PZ/13/23 

1. Proiect/Propunerea de lege  
- în l. muntenegreană Predlog zakona o prevozu opasnih materija 

- în l. română Propunerea pentru legea cu privire la transportul mărfurilor periculoase 

2. Informații despre autorul propunerii  

a) Autoritatea de stat ce a elaborat proiectul 
Autoritatea de stat Ministerul Afacerilor Interne 

- Sectorul/direcția  Direcția Situații Excepționale 
- Persoana responsabilă (numele, 
prenumele, nr. de telefon, e-mail) 

Director General, Mirsad Mulic, 020 481 801 
mirsad.mulic@mup.gov.me 
mup.emergency@t-com.me 

- Persoană de contact (numele, 
prenumele, nr. de telefon, e-mail) 

Sreten Nedic, 020 481 807 
sreten.nedic@mup.gov.me 
mup.emergency.normat@t-com.me 

b) Persoana juridică cu autorizație publică să elaboreze și să implementeze proiectul  

- Persoana juridică / 
- Persoana responsabilă (numele, 

prenumele, nr. de telefon, e-mail) 
/ 

- Persoană de contact (numele, 
prenumele, nr. de telefon, e-mail) 

/ 

3. Autoritatea de stat ce implementează/pune în aplicare proiectul 

- Autoritatea de stat Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transportului și Afacerilor Maritime, 
Ministerul Învățământului, Ministerul Dezvoltării Sustenabile și a Turismului, 
Agenția pentru Aviația Civilă, Agenția pentru Protecția Mediului  

4. Armonizarea proiectului/propunerii pentru reglementare cu dispozițiile Acordului de Asociere și 
Stabilizare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Montenegro, pe 
de altă parte (în continuare, AAS) 

a) Dispozițiile SAA cu care sunt armonizate proiectul  

Titlul IV, Mișcarea liberă a mărfurilor, Articolul 18 al AAS 

b) Nivelul îndeplinirii angajamentelor în baza dispozițiilor AAS 
 
 
 

Complet îndeplinite 
 Parțial îndeplinite 
 Neîndeplinite  
c) Motivele pentru îndeplinirea parțială sau neîndeplinirea angajamentelor ce decurg din dispozițiile AAS 

/ 
5. Conectarea proiectului/propunerii de regulament cu Programul Național pentru integrarea Montenegro 
în UE (în continuare, PNI), ce este Programul Național de Asociere a Montenegro cu UE (în continuare, PNA) 

- PNI/PNA pentru perioada / 

- Capitol, subcapitol / 

- termenul pentru adoptarea 
regulamentului  

/ 

- Observații 
iții  

/ 

6. Armonizarea proiectului/propunerii de lege cu acquis UE 

a) Armonizarea cu sursa primară a legislației UE  
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava II, Slobodno kretanje roba, član 28 i 29 / TFEU, 
Partea Trei, Politicile Uniunii și Acțiunile Interne, Titlu II, Mișcarea liberă a mărfurilor, Articolele 28 și 
29; 
 Potpuno usklađeno/Complet armonizată 

mailto:mirsad.mulic@mup.gov.me
mailto:mup.emergency@t-com.me
mailto:sreten.nedic@mup.gov.me
mailto:mup.emergency.normat@t-com.me


b) Armonizarea cu actele normative ale legislației UE  

31995L0050 
Direktiva Savjeta 95/50/EZ od 6. oktobra 1995. o jedinstvenim postupcima kontrole prevoza opasnih 
materija na putu / Directiva Consiliului 95/50/CE din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de 
control în transportul rutier de mărfuri periculoase (OJ L 249, 17.10.1995) 
Djelimično usklađeno/Armonizată în parte 

 
32004L0112 
Direktiva Komisije 2004/112/EZ od 13. decembra 2004. kojom se Direktiva Savjeta 95/50/EZ o 
jedinstvenim postupcima provjere prevoza opasnih materija na putu prilagođava tehničkom napretku / 
Directiva Comisiei 2004/112/EC din 13 decembrie 2004 de adaptare la progresul tehnic a Directivai 
Consiliului 95/50/EC cu privire la procedurile uniforme de verificare a transportului rutier a mărfurilor 
periculoase (OJ L 367, 14.12.2004) 
Djelimično usklađeno/ Armonizată în parte 

 
32008L0068 
Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2008/68/EZ od 24. septembra 2008. o unutrašnjem prevozu 
opasnih materija / Directiva 2008/68/EC Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 
privind transportul interior a mărfurilor periculoase (OJ L 260, 30.09.2008) 
Potpuno usklađeno/Complet armonizată  

 
31993L0015 
Direktiva Savjeta 93/15/EEZ od 5. aprila 1993. o usklađivanju propisa o plasiranju na tržište i kontroli 
eksploziva u civilnoj upotrebi / Directiva Consiliului 93/15/EEC din 5 aprilie 1993 privind armonizarea 
dispozițiilor referitoare la introducerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil (OJ L 121, 15.05.1993) 
Djelimično usklađeno/ Armonizată în parte 

c) Armonizarea cu alte surse ale legislației UE  
Nu există nici o sursă a legislației UE de acest fel care poate fi comparată cu această propunere de lege 
pentru a determina gradul de armonizare. 

6.1. Motivele pentru armonizarea parțială sau nearmonizarea propunerii/proiectului de lege din 
Montenegro cu acquis-ul UE și perioada de timp prevăzută pentru realizarea armonizării depline   

Proiectul de lege cu privire la transportarea mărfurilor periculoase este parțial armonizată cu Directiva 
31995L0050 în partea ce ține de conținutul detaliat și forma verificării, conținutul și verificarea pe 
marginea drumului, încălcările stabilite de categoriile de risc (Anexa II) și conținutul raportului anual 
privind implementarea verificărilor pentru anul anterior (Anexa III). 
Armonizarea deplină va fi realizată prin adoptarea actelor normative până la sfârșitul trimestrului II al 
anului 2014 și prin modificarea legii până la sfârșitul trimestrului IV al anului 2016. 
Proiectul de Lege cu privire la transportarea mărfurilor periculoase nu este armonizat cu Directiva 
31995L0050 în partea ce ține de lipsa definiției a termenului ‘control’, precum și lipsa autorității 
naționale pentru controlul transportului mărfurilor periculoase. Armonizarea deplină va fi realizată prin 
modificarea legii până la sfârșitul trimestrului IV al anului 2016. 

 
Proiectul de lege cu privire la transportarea mărfurilor periculoase este parțial armonizată cu Directiva 
32004L0112 în partea ce ține de conținutul detaliat și forma verificării, încălcările stabilite de categoriile 
de risc (Anexa II) și forma raportului anual cu privire la implementarea verificărilor pentru anul 
precedent (Anexa III). 
Armonizarea deplină va fi realizată prin adoptarea actelor normative până la sfârșitul trimestrului II al 
anului 2014 și prin modificarea legii până la sfârșitul trimestrului IV al anului 2016. 

 
Proiectul de lege cu privire la transportarea mărfurilor periculoase este parțial armonizată cu Directiva 
31993L0015 în partea ce ține de regimul de control la frontierele interne ale UE și respectarea 
principiului proporționalității, non-discriminării și interzicerii restricției la comerțul între statele 
membre la implementarea măsurilor adiționale cu privire la transportul mărfurilor periculoase cu 
scopul de a proteja viața, sănătatea omului, proprietății și mediului ambiant.    

 



Armonizarea deplină va fi realizată prin modificarea legii până la sfârșitul trimestrului IV al anului 
2016. 

7. Vă rugăm să notați că nu există careva regulamente relevante ale UE pentru compara 
armonizarea  

/ 
8. Vă rugăm să notați actele juridice ale Consiliului Europei și altor surse ale legislației 

internaționale folosite la pregătirea proiectului/propunerii de lege  

1. Evropski sporazum o međunarodnom drumskom 
prevozu opasnih materija (ADR sporazum) sa 
njegovim sastavnim djelovima, prilozima A i B. 

 
2. Konvencija o međunarodnim željezničkim 
prevozima - Pravilnik o međunarodnom prevozu 
opasnih materija željeznicom - RID (COTIF). 

 
3. Aneks 18 (Siguran prevoz opasnih materija u 
vazdušnom saobraćaju) Konvencije o 
međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, kao i 
Tehničkim instrukcijama za siguran prevoz opasnih 
materija u vazdušnom saobraćaju (ICAO Doc. 9284 
AN/905), uključujući dodatke, izmjene i korekcije. 

1. Acordul European privind transportul rutier 
internațional de mărfuri periculoase - ADR, cu 
părțile sale integrale, Anexele A și B. 

 
2. Convenția pentru transportul feroviar 

internațional - Regulamentul privind transportul 
feroviar internațional de mărfuri periculoase - RID 
(COTIF). 

 

3. Anexa 18 la Convenția privind aviația civilă 
internațională - Instrucțiunile tehnice privind 
siguranța transportului aerian al mărfurilor 
periculoase. 

9. Vă rugăm să notați că acolo unde sunt menționate sursele UE, Consiliului Europei și altor legi 
internaționale, acestea sunt traduse în limba muntenegreană (traducerea este oferită în Anexă) 

Sursele sus-menționate ale legislației UE sunt traduse în limba croată. 

10. Vă rugăm să notați că proiectul/propunerea de lege din punctul 1 de mai sus este tradus(ă) în limba 
engleză (traducerea este oferită în Anexă) 

Proiectul de lege cu privire la transportul mărfurilor periculoase nu este tradus în limba engleză.   

11. Participarea consultanților la pregătirea proiectului/propunerii de lege și opiniile lor privind 
armonizarea   

Consultanții nu au participat la elaborarea propunerii pentru proiectul de lege cu privire la transportul 
mărfurilor periculoase. 

Semnătura / Persoana autorizată a autorului 
proiectului  

Semnătura / Ministrul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene  

 
 
 

Data: 

 
 
 

Data: 

 

Anexele la declarație: 
1. Traducerea regulamentelor UE în format electronic  
2. Traducerea în limba engleză a proiectului/propunerii de lege (dacă există)  



TABELUL DE CONFORMITATE  
 

1. Numărul de identificare (IDN) a proiectului/propunerii de lege  1.1. Numărul de identificare a declarației de compatibilitate și data prezentării 
proiectului/propunerii de lege Guvernului  

MUP-TU/PZ/13/23 MUP-IU/PZ/13/23 

2. Sursa legislației UE și numărul CELEX  

Directiva 95/50/CE privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase - 31995L0050 
Directiva 2001/26/CE ce amendează Directiva Consiliului 95/50/EC privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase - 32004L0112 

Directiva 2008/68/CE privind transportul interior de mărfuri periculoase - 32008L0068 
Directiva 93/15/CE privind armonizarea dispozițiilor referitoare la introducerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil - 31993L0015 

3. Proiectul/propunerea de lege a Republicii Montenegro 

În limba montenegriană În limba engleză 
Predlog zakona o prevozu opasnih materija Proiectul de lege cu privire la transportul mărfurilor periculoase   

4. Armonizarea proiectului/propunerii de lege cu sursele din legislația UE 

a) b) c) d) e) 
 
 
 

 
Dispozițiile și textul dispozițiilor din sursele legislației UE (Articolul, 

paragraful, punctul) 

 
 

 
Dispozițiile și textul dispozițiilor 
proiectului/propunerii de lege 
muntenegreană (Articolul, 
paragraful, punctul) 

Armonizarea 
dispozițiilor 

proiectului/pr
opunerii de 

lege 
muntenegrea

nă cu 
dispozițiile 

legislației UE 

 
 
 

Motivul 
pentru 

armonizarea 
parțială sau 

nearmonizare
a  

 

 
Perioada 
de timp 
pentru 

realizarea 
armonizăr

ii 
complete 

Directiva 95/50/CE      

Articolul 1 
1. Prezenta directivă se aplică controalelor efectuate de statele 
membre în transportul rutier de mărfuri periculoase la vehiculele 
care circulă pe teritoriul lor sau intră pe acesta dintr-o țară terță. 
Prezenta directivă nu se aplică transportului de mărfuri periculoase 
cu vehiculele care aparțin sau se află sub comanda forțelor 
armate. 
2. Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor 
membre, manifestând interesul cuvenit pentru legislația comunitară, 
de a întreprinde controale în transportul național sau 
internațional de mărfuri periculoase pe teritoriul acestora, realizat 
cu vehiculele care nu sunt reglementate de prezenta directivă. 

Controlul în trafic  
Articolul 77, paragraful 2 
La solicitarea unui inspector 

competent, șoferul este obligat să 
ofere acces la documente și să 
permită controlul vehiculului și 
echipamentului adițional, controlul 
mărfurilor periculoase și prevalarea 
probelor pentru a analiza calitatea 
mărfurilor periculoase, dacă este 
necesar. 

Complet 
armonizată 

  



  

Scutiri 
Articolul 2, paragraful 1, punctul 

2 
Dispozițiile prezentei legi nu se 

vor aplica la transportul mărfurilor 
periculoase: 

2) cu unitatea de transport a 
armatei Republicii Montenegro, 
precum și a forțelor militare a altor 
state și organizații care, în 
conformitate cu acordurile 
internaționale speciale, folosesc 
infrastructura de transport a 
Republicii Montenegro. 

   



Articolul 2 
În sensul prezentei Directive: 
- „vehicul” înseamnă orice autovehicul destinat utilizării pe calea rutieră, fie 
complet sau incomplet, care are cel puțin patru roți și o viteză maximă 
proiectată mai mare de 25 km/oră, împreună cu remorcile sale, cu excepția 
vehiculelor care circulă pe șine, a celor agricole și a tractoarelor forestiere și 
a tuturor mecanismelor mobile; 
- „transport” înseamnă orice operație de transport rutier realizată cu un 
vehicul, integral sau parțial pe drumurile publice de pe teritoriul unui stat 
membru, inclusiv încărcarea și descărcarea mărfurilor reglementate de 
Directiva 94/55/CE, fără a aduce atingere dispozițiilor stabilite de legislațiile 
statelor membre referitoare la responsabilitatea pentru aceste operații; 
- „întreprindere” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, fie că are sau 

nu ca obiectiv realizarea de profit, orice asociație sau grup de persoane fără 
personalitate juridică, fie că are sau nu ca obiectiv realizarea de profit, 
precum și orice organism aflat sub patronajul unei autorități publice, fie că 
are personalitate juridică proprie sau depinde de o autoritate care are 
această personalitate, care transportă, încarcă sau descarcă mărfuri 
periculoase sau face ca acestea să fie transportate, precum și cele care 
depozitează temporar, colectează, ambalează sau livrează aceste mărfuri ca 
parte a unei operații de transport și sunt localizate pe teritoriul Comunității; 

Definiția termenilor 
Articolul 5, 

paragraful 1 
3) vehicul înseamnă orice 
autovehicul destinat utilizării pe 
calea rutieră, care are cel puțin 
patru roți și o viteză maximă 
proiectată mai mare de 25 km/oră, 
împreună cu remorcile sale, cu 
excepția vehiculelor care circulă pe 
șine, a celor agricole și a 
tractoarelor forestiere și a tuturor 
mecanismelor mobile, ale căror 
viteză nu depășește 40 km/oră; 

Articolul 1, paragraful 2 
Transportul mărfurilor 

periculoase, în scopul prezentei 
legi, include  încărcarea și 
descărcarea mărfurilor periculoase, 
transferul de la un mijloc de 
transport la altul, precum și 
stoparea cauzată de un incident sau 
accident rutier.   

Definiția 
termenilor 
Articolul 5 

Complet 
armonizată 

  



 6) expeditor este o companie, 
persoană juridică sau antreprenor 
care solicită transportul mărfurilor 
periculoase; 

7) transportator este o 
companie, persoană juridică sau 
antreprenor care efectuează 
transportul mărfurilor periculoase; 

8) agentul de transport a 
mărfurilor periculoase (expeditor) 
este o companie, persoană juridică 
sau antreprenor care organizează 
transportul și desfășoară alte 
activități cu privire la transportul 
mărfurilor periculoase; 
9) destinatar este o companie, 
persoană juridică sau antreprenor 
care primește mărfurile 
periculoase; 

   

Articolul 2 
În sensul prezentei Directive: 
- „mărfuri periculoase” înseamnă mărfuri periculoase conform definiției 
din Directiva 94/55/CE, 

 Complet 
armonizată 

Definiția 
mărfurilor 
periculoase 
poate fi găsită 
în Acordul ADR 
și Instrucțiunile 
RID. Republica 
Montenegro a 
preluat 
dispozițiile 
Acordului ADR 
și a 
instrucțiunilor 
RID 
 

 



- „control” înseamnă orice control, inspecție, verificare sau formalitate 
îndeplinit(ă) de autoritățile competente din motive de siguranță proprii 
transportului de mărfuri periculoase. 

Nu există o prevedere 
corespunzătoare  

Ne 
armonizat 

Armonizarea 
deplină va fi 
realizată prin 
modificarea 
prezentei legi 

Trimestrul 
IV al 2016 

Articolul 3 
1. Statele membre asigură că un segment reprezentativ al transporturilor 
rutiere de mărfuri periculoase face obiectul controalelor stabilite prin 
prezenta directivă, astfel încât să se verifice conformitatea acestora cu 
legislația privind transportul rutier de mărfuri periculoase. 
2. Aceste controale se efectuează pe teritoriul unui stat membru în 
conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 4060/89 ș i articolul 1 
din Regulamentul (CEE) nr. 3912/92. 

Controlul în 
trafic 
Articolul 77 

Controlul transportului de 
mărfuri periculoase va fi efectuat 
de autoritățile competente de 
inspecție cu asistența unui ofițer de 
poliție. 

La solicitarea inspectorului 
competent, șoferul este obligat să 
ofere acces la documente și să 
permită controlul vehiculului și a 
echipamentului adițional, 
verificarea mărfurilor periculoase și 
prevalarea probelor necesare 
pentru analiza mărfurilor 
periculoase, dacă este necesar. 

Prevalarea probelor conform 
paragrafului 2 din Articolul dat nu 
se face contra plată. 

Inspectorul care îndeplinește 
controlul, la finele acestuia, va 
înmâna șoferului o copie a fișei de 
control. 

În cazul controlului repetat, la 
solicitarea inspectorului, șoferul 
este obligat să prezinte copia fișei 
de control. Șoferul vehiculului 
pentru transportul mărfurilor 
periculoase va fi obligat să permită 
controlul vehiculului la fața locului 
sau la o locație cerută de inspector. 

Parțial 
armonizat 

Armonizarea 
deplină va fi 
realizată prin 
adoptarea 
actelor 
normative cu 
privire la 
conținutul și 
forma fișei de 
control a 
controlului în 
trafic 

Trimestrul 
II al 2014 



  Locul potrivit pentru controlul 
vehiculului, în temeiul paragrafului 
paragraful 6 al prezentului Articol 
va fi locul unde vehiculul este 
staționat, parcat fără a perturba alți 
participanți la trafic și unde pot fi 
eliminate deficiențele.  

Conținutul și forma controlului 
menționat în paragraful 4 al 
prezentului Articolul vor fi prescrise 
de minister. 

   

Articolul 4 
1. Pentru efectuarea controalelor prevăzute în prezenta directivă, statele 

membre utilizează fișa de control din anexa I. O copie a fișei de control 
sau un certificat care indică rezultatul controlului respectiv, elaborat de 
autoritatea care a efectuat controlul, se predă conducătorului 
vehiculului și se prezintă la cerere pentru a simplifica sau evita, dacă 
este posibil, controalele ulterioare. Prezentul alineat nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a lua măsuri specifice de control 
amănunțit.  

2. Controalele sunt aleatorii și acoperă pe cât posibil o arie extinsă din 
rețeaua rutieră.  

3. Locurile alese pentru aceste controale trebuie să permită aducerea la 
conformitate a vehiculelor care nu respectă dispozițiile legale sau, dacă 
autoritatea care efectuează controlul consideră că este necesar ca 
acestea să fie imobilizate pe loc sau într-un alt loc stabilit în acest sens 
de către autoritatea menționată, fără a periclita siguranța.  

4. Dacă este cazul și cu condiția ca acest lucru să nu pericliteze siguranța, 
se pot preleva probe din mărfurile transportate pentru a fi examinate de 
laboratoarele recunoscute de către autoritatea competentă.  

5. Durata controalelor nu depășește un termen rezonabil. 

Controlul în trafic 
Articolul 77 

Controlul transportului de 
mărfuri periculoase va fi efectuat 
de autoritățile competente de 
inspecție cu asistența unui ofițer de 
poliție. 

La solicitarea inspectorului 
competent, șoferul este obligat să 
ofere acces la documente și să 
permită controlul vehiculului și a 
echipamentului adițional, 
verificarea mărfurilor periculoase și 
prevalarea probelor necesare 
pentru analiza mărfurilor 
periculoase, dacă este necesar. 

Prevalarea probelor conform 
paragrafului 2 din Articolul dat nu 
se face contra plată. 

Inspectorul care îndeplinește 
controlul, la finele acestuia, va 
înmâna șoferului o copie a fișei de 
control. 

Parțial 
armonizat 

Armonizarea 
deplină va fi 
realizată prin 
adoptarea 
actelor 
normative cu 
privire la 
conținutul și 
forma fișei de 
control a 
controlului în 
trafic 

Trimestr
ul II al 
2014 



 În cazul controlului repetat, la 
solicitarea inspectorului, șoferul 
este obligat să prezinte copia fișei 
de control. Șoferul vehiculului 
pentru transportul mărfurilor 
periculoase va fi obligat să 
permită controlul vehiculului la 
fața locului sau la o locație cerută 
de inspector. 

Locul potrivit pentru controlul 
vehiculului, în temeiul paragrafului 
paragraful 6 al prezentului Articol 
va fi locul unde vehiculul este 
staționat, parcat fără a perturba alți 
participanți la trafic și unde pot fi 
eliminate deficiențele.  

Conținutul și forma controlului 
menționat în paragraful 4 al 
prezentului Articolul vor fi prescrise 
de minister. 

   

Articolul 5 
Fără a aduce atingere altor sancțiuni care ar putea fi impuse, în cazul 
vehiculelor pentru care se constată una sau mai multe încălcări ale 
normelor privind transportul de mărfuri periculoase, în special încălcările 
enumerate în anexa II, este posibilă imobilizarea pe loc sau într-un loc 
stabilit în acest sens de către autoritățile care efectuează controlul și 
solicitarea aducerii acestora la conformitate înainte de continuarea 
călătoriei sau supunerea acestora la alte măsuri corespunzătoare, în funcție 
de împrejurările sau cerințele de siguranță care includ, dacă este cazul, 
refuzul de a permite intrarea acestor vehicule în Comunitate. 

Interzicerea temporară sau 
întreruperea transportului 

Articolul 78 
Dacă încălcările clasificate ca 

categorii de risc stabilite prin 
acordurile internaționale sunt 
descoperite la controlul în trafic, 
inspectorul competent poate 
interzice temporar transportul 
mărfurilor periculoase,  poate cere 
aplicarea măsurilor pentru 
eliminarea încălcărilor sau aplicarea 
altor măsuri, în conformitate cu 
legea cu privire la control.  

 

Parțial 
armonizat 

 

Armonizarea 
deplină va fi 
realizată prin 
modificarea 
prezentei legi 

 

Trimestrul 
IV al 2016 



Măsurile menționate în 
paragraful 1 al prezentului Articol 
pot fi aplicate, dacă încălcările pot 
fi eliminate la locul de efectuare a 
controlului, dacă nu pun în pericol 
viața și sănătatea omului, mediului 
sau proprietății, sau a siguranței 
rutiere. 

Dacă inspectorul competent a 
interzis temporar transportul 
mărfurilor periculoase, vehiculul 
poate să se deplaseze doar în 
conformitate cu instrucțiunile sale. 

În cazul în care șoferul 
vehiculului ce transportă mărfurile 
periculoase refuză să acționeze 
conform procedurii descrise în 
paragrafele 1 și 3 a prezentului 
Articol, inspectorul competent 
poate imobiliza vehiculul și din 
contul transportatorului, îl poate 
reține la locul unde acesta nu pune 
în pericol viața și sănătatea 
oamenilor, mediul ambiant sau 
proprietatea, siguranța rutieră.  

Dacă vehiculul se strică într-un 
accident rutier, ofițerul de poliție 
care duce investigația, poate anula 
certificatul de funcționare a 
vehiculului ce transportă mărfurile 
periculoase,  eliberând un proces 
verbal de anulare  a certificatului și 
va notifica despre aceasta 
ministerul. 



Articolul 6 
1. Controalele se mai pot efectua la sediul întreprinderilor, ca măsură 
preventivă sau dacă în traficul rutier s-au constatat încălcări de natură să 
pericliteze siguranța în transportul de mărfuri periculoase.  
2. Obiectivul acestor controale este de a se asigura respectarea legislației 
în materie privind condițiile de siguranță în transportul rutier de mărfuri 
periculoase.  
Dacă se constată una sau mai multe încălcări referitoare la transportul 
rutier de mărfuri periculoase, în special cele enumerate în anexa II, 
transportul se aduce la conformitate înainte ca mărfurile să plece din 
întreprindere sau este supus aplicării altor măsuri corespunzătoare. 

Controale la expeditor, 
transportator și destinatar  

Articolul 79 
Preventiv sau dacă au fost 

descoperite încălcări pe parcursul 
controlului transportului mărfurilor 
 periculoase în  trafic, 
inspectorul competent poate 
efectua controale la sediul 
expeditorului, transportatorului și 
destinatarului  mărfurilor 
periculoase sau la sediul 
întreprinderilor, persoanelor 
juridice și fizice sau antreprenorilor  
ce desfășoară activități de transport 
a mărfurilor periculoase. 
Companiile, persoanele juridice sau 
antreprenorii sunt obligați să 
permită controlul vehiculului, 
precum și să ofere acces la 
documentele cu privire la 
transportul mărfurilor periculoase. 
Încălcările descoperite, conform 
paragrafelor 1 și 2 din acest Articol, 
trebuie să fie eliminate înainte ca 
vehiculul să părăsească locul unde 
are loc controlul.  
 

 

Parțial 
armonizat 

 

Armonizarea 
deplină va fi 
realizată prin 
modificarea 
prezentei legi 

 

Trimestrul 
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Articolul 7 
1. Statele membre își acordă reciproc sprijin în vederea aplicării 
corespunzătoare a prezentei directive. 
2. Încălcările grave sau repetate, care periclitează siguranța transportului 

de mărfuri periculoase, săvârșite de un vehicul nerezident sau o 
întreprindere nerezidentă, se raportează autorităților competente din statul 
membru în care este înmatriculat vehiculul sau în care este înființată 
întreprinderea. 

Nu există prevedere 
corespunzătoare 

Ne 
armonizat 

Armonizarea 
deplină va fi 
realizată prin 
modificarea 
prezentei legi 

Trimestrul 
IV al 2016 



Autoritățile competente din statul membru în care se constată încălcări 
grave sau repetate pot să solicite autorităților competente din statul 
membru în care este înmatriculat vehiculul sau în care este înființată 
întreprinderea să ia măsurile corespunzătoare cu privire la contravenient 
sau contravenienți. 
Autoritățile competente din statul membru în care este înmatriculat 
vehiculul notifică autorităților competente din statul membru în care s-au 
înregistrat încălcările măsurile adoptate cu privire la transportator sau 
întreprindere. 

Articolul 8 
Dacă din cele constatate în timpul unui control în traficul rutier la un vehicul 
înmatriculat în alt stat membru există motive să se considere că au fost 
comise încălcări grave sau repetate, care nu se pot detecta în timpul 
controlului respectiv din lipsa datelor necesare, autoritățile competente ale 
statelor membre își acordă sprijin reciproc pentru clarificarea situației. 
Dacă, în acest scop, statul membru competent efectuează un control în 
întreprindere, acesta comunică rezultatele celorlalte state membre vizate. 

    

Articolul 9 
1. Fiecare stat membru transmite Comisiei cel târziu în a douăsprezecea 
lună de la sfârșitul fiecărui an calendaristic un raport elaborat în 
conformitate cu modelul din anexa III cu privire la aplicarea prezentei 
directive, inclusiv următoarele detalii:  
- dacă este posibil, volumul determinat sau estimat al mărfurilor periculoase 
transportate rutier (în tone transportate sau în tone/kilometri);  
- numărul de controale efectuate;  
- numărul de vehicule controlate la locul de înmatriculare (vehicule 
înmatriculate național, în alte state membre sau în țări terțe) 
- numărul ș i tipurile de încălcări înregistrate;  
- tipul și numărul sancțiunilor impuse. 
2. Comisia transmite Parlamentului European ș i Consiliului, pentru prima 
dată în 1999 ș i ulterior cel puțin din trei în trei ani, un raport privind 
aplicarea prezentei directive de către statele membre, cu precizarea 
detaliilor specificate la alineatul (1) anterior. 

Raportul anual 
Articolul 81 

Ministerul Transportului și 
Afacerilor Maritime,  Ministerul 
Mediului, autoritatea competentă 
pentru inspecții și Agenția pentru 
Aviația Civilă sunt obligate să 
prezinte ministerului raportul anual 
cu privire la implementarea 
controalelor menționate în Articolul 
74 al prezentei legi pentru anul 
precedent nu mai târziu de sfârșitul 
lunii februarie al anului curent.  

Raportul anual menționat în 
paragraful 1 al prezentului articol 
va conține: 

1) dacă este posibil, volumul 
determinat sau estimat a bunurilor 
periculoase transportate; 

Parțial 
armonizat 

Armonizarea 
deplină va fi 
realizată prin 
actele 
normative cu 
privire la 
forma 
raportului 
anual 

Trimestrul 
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 2) numărul de controale 
efectuate; 

3) numărul de vehiculele 
controlate, clasificate după țara 
de înregistrare; 

4) numărul și tipul încălcărilor 
comise din cauza încălcărilor după 
categoriile de risc menționate în 
Articolul 78, paragraful 1 al 
prezentei legi; 

5) numărul și tipul 
sancțiunilor impuse. 

Ministerul, în baza datelor 
colectate, va pregăti raportul anual 
rezumat, pe care îl va prezenta 
autorităților internaționale 
competente pentru controlul 
transportului mărfurilor 
periculoase, în conformitate cu 
acordurile internaționale. 

Forma raportului anual din 
paragraful 1 al prezentului Articol 

va fi prescrisă de minister. 

   

Articolele 10-12 Nu există prevedere 
corespunzătoare 

Nu pot 
fi transpuse 

  

Anexa I-III ce modifică Directiva 32004L0112     

Directiva 2004/112/EC     

Articolul 1 
Directiva 95/50/EC va fi modificată după cum urmează: 

Anexele I, II și III vor fi substituite de Anexele I, II și III la această Directivă. 

Nu există prevedere 
corespunzătoare 

Nu pot 
fi transpuse 

  

Articolele 2-4  Nu pot 
fi transpuse 

  

ANEXA I FIȘA DE CONTROL 
1. Locul controlului  

Controlul în trafic 
Articolul 77 

Controlul  transportului bunurilor 
periculoase va fi efectuat de 
autoritățile competente de  

 

Parțial 
armonizat 

Armonizarea 
completă va fi 
realizată 

Trimestrul 
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2. Data 
3. Timpul 
4. Marca naționalității și numărul de înmatriculare ale vehiculului  
5. Marca naționalității și numărul de înmatriculare ale remorcii/semi-

remorcii  
6. Întreprinderea care efectuează transportul/adresa 
7. Conducătorul/însoțitorul conducătorului 
8. Expeditorul, adresa, locul de încărcare  1, 2 
9. Destinatarul, adresa, locul de descărcare 1, 2 

10. Masa brută a mărfurilor periculoase pe unitate de transport  
11. ADR 1.1.3.6 cantitatea limită depășită  da nu 
12. Modul de transportare 
Documentele aflate la bord 

13. Documentul de transport/însoțitoare  controlat  fără obiecții 

14. Instrucțiuni scrise controlat încălcarea constatată fără obiecții 
15. Acordul bilateral/multilateral, autorizația națională controlat 
încălcarea constatată fără obiecții   
16. Certificatul de omologare a vehiculului controlat încălcarea 
constatată fără obiecții 
17. Certificatul de formare a șoferului  controlat încălcarea constatată 
fără obiecții 
Circulația vehiculului  

18. Mărfuri autorizate pentru transport controlat încălcarea constatată 
fără obiecții 
19. Vehiculele autorizate pentru mărfurile transportate 
controlat încălcarea constatată fără obiecții 
20. Dispoziții privind modul de transport controlat încălcarea 
constatată fără obiecții  (vrac, cisternă, container) 
21. Interzicerea încărcăturii mixte controlat încălcarea constatată 
fără obiecții 
22. Încărcare, securizarea încărcăturii și manipularea , controlat 
încălcarea constatată fără obiecții 
23. Pierdere din mărfuri prin scurgeri sau deteriorarea ambalajului 
controlat încălcarea constatată fără obiecții 
24. Numărul ONU/etichetarea produsului ambalat/codul ONU al 

ambalajului 2 3 controlat încălcarea constatată fără obiecții  (ADR 6) 
1 De îndeplinit doar dacă există o încălcare  

2 Se va preciza la „observații” pentru operațiile de transport colectiv  
3 Se verifică încălcările flagrante. 

inspecție cu asistență din partea 
ofițerului de poliție. 

La solicitarea inspectorului 
competent, șoferul este obligat să 
ofere acces la documente și să 
permită controlul vehiculului și a 
echipamentului adițional, 
verificarea mărfurilor periculoase și 
prevalarea probelor necesare 
pentru analiza mărfurilor 
periculoase, dacă este necesar. 

Prevalarea probelor conform 
paragrafului 2 din Articolul dat nu 
se face contra plată. 

Inspectorul care îndeplinește 
controlul, la finele acestuia, va 
înmâna șoferului o copie a fișei de 
control. 

În cazul controlului repetat, la 
solicitarea inspectorului, șoferul este 
obligat să prezinte copia fișei de 
control. Șoferul vehiculului pentru 
transportul mărfurilor periculoase va 
fi obligat să permită controlul 
vehiculului la fața locului sau la o 
locație cerută de inspector. 

Locul potrivit pentru controlul 
vehiculului, în temeiul paragrafului 
paragraful 6 al prezentului Articol 
va fi locul unde vehiculul este 
staționat, parcat fără a perturba alți 
participanți la trafic și unde pot fi 
eliminate deficiențele.  

Conținutul și forma controlului 
menționat în paragraful 4 al 
prezentului Articolul vor fi prescrise 
de minister. 

 prin adoptarea 
actelor 
normative cu 
privire la 
conținutul și 
forma fișei de 
control pentru 
controlul 
efectuat în 
trafic  

 



25. Marcarea și etichetarea pachetului (de ex., ONU) 2 controlat 
încălcarea constatată fără obiecții  (ADR 5.2) 
26. Etichetarea pe cisternă sau vrac (ADR 5.3.1) controlat încălcarea 
constatată fără obiecții 
27. Marcarea vehiculului/unității de transport (plăcuță de culoare oranj, 
elev. temp.) (ADR 5.3.2-3) Echipamentul la bord 
28. Echipamentul de siguranță generală specificat în ADR 
controlat încălcarea constatată fără obiecții 
29. Echipamentul conform mărfurilor transportate controlat 
încălcarea constatată fără obiecții 
30. Alt echipament specificat în instrucțiunile scrise controlat 
încălcarea constatată fără obiecții 
31. Extinctor controlat încălcarea constatată fără obiecții 
39. Categoria riscurilor cele mai severe la stabilirea încălcărilor, dacă 
există controlat încălcarea constatată fără obiecții 
40. Observații 
…………………………………………………………………………………………………… 
41. Autoritatea/inspectorul care efectuează inspecția 
……………………………………………………… 

    

ANEXA II 
ÎNCĂLCĂRI 
În scopul prezentei Directive, următoarea listă non-exhaustivă, clasificată în 
trei categorii de risc (Categoria I fiind cea mai serioasă), oferă o explicație a 
încălcării. 
Determinarea categoriei de risc potrivite trebuie să ia în considerație 
circumstanțele particulare și se lasă la discreția organului/ofițerului în 
timpul controlului în trafic. 

 

Interzicerea temporară sau 
întreruperea transportului 

Articolul 78 paragrafele  1 și 2 
Dacă încălcările clasificate ca 

categorii de risc stabilite prin 
acordurile internaționale sunt 
descoperite la controlul în trafic, 
inspectorul competent poate 
interzice temporar transportul 
mărfurilor periculoase,  poate 
cere aplicarea măsurilor pentru 
eliminarea încălcărilor sau 
aplicarea altor măsuri, în 
conformitate cu legea cu privire 
la control.  

 

Parțial 
armonizat 

 

Armonizarea 
deplină va fi 
realizată prin 
modificarea 
prezentei legi 

 

Trimestrul 
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Încălcările ce nu sunt enumerate la categoriile de risc vor fi clasificate în 
conformitate cu descrierile categoriilor. 
În cazul dacă există câteva încălcări pe unitate de transport, doar cele mai 
serioase categorii de riscuri (după cum este indicat în punctul 39 în Anexa I 
la prezenta directivă) vor fi aplicate în scopul de raportare (Anexa III la 
prezenta Directiva). 
1. Categoria de risc I 
Dacă neconformarea cu dispozițiile relevante ale ADR creează un risc înalt 
de deces, prejudiciu serios sau aduce pagube serioase mediului ambiant, 
această încălcare va impune luarea măsurilor imediate și potrivite de 
corectare, ca de exemplu, imobilizarea vehiculului. 
Încălcările includ: 
1. mărfuri care nu au fost autorizate pentru transport; 
2. vărsarea substanțelor periculoase; 
3. transportul cu o unitate de transport interzisă sau neadecvată   
4. transportul în vrac într-un container care nu este deservit structural  
5. transportul într-un vehicul fără certificatul corespunzător de aprobare  
6. vehiculul nu mai îndeplinește standardele aprobate și prezintă un pericol 
imediat (de altfel, cade în categoria de risc II) 
7. este folosit un ambalaj neaprobat  
8. ambalajul nu se conformă cu instrucțiunea de împachetare aplicabilă  
9. dispozițiile speciale pentru ambalarea mixtă nu au fost îndeplinite  
10. nu au fost urmate normele ce guvernează securitatea și depozitarea 
încărcăturii 
11. nu au fost urmate normele ce guvernează încărcarea mixtă  
12. nivelele permisibile de încărcare a cisternelor sau pachetelor nu au fost 
urmate  
13. dispozițiile ce limitează cantitățile transportate într-o singură unitate de 
transport nu au fost urmate  
14. transportul mărfurilor periculoase fără careva indicații a prezenței sale 
(de ex., documente, marcajul și etichetarea pachetelor, semne de avertizare 
și marcare a vehiculului) 
15. transportul fără careva semne de avertizare și marcaje a vehiculului  
16. lipsa informațiilor relevante despre substanțele transportate ce permit 
determinarea categoriei de risc I (de ex., numărul ONU, denumirea corectă 
a încărcăturii, grupul ce a ambalat) 

Măsurile menționate în 
paragraful 1 al prezentului Articol 
pot fi aplicate, dacă încălcările pot 
fi eliminate la locul de efectuare a 
controlului, dacă nu pun în pericol 
viața și sănătatea omului, mediului 
sau proprietății, sau a siguranței 
rutiere. 

 
VII SANCȚIUNI  

Articolele 82 și 83 

   



17. șoferul nu deține un certificat de formare valabil  
18. Se folosește focul sau lumină neprotejată  
19. Interzicerea fumatului nu este urmată  
2. Categoria de risc II 
Dacă dispozițiile relevante ale ADR nu sunt îndeplinite, crește riscul 
prejudiciului sau pagubelor aduce oamenilor și mediului ambiant, ceea ce 
necesită măsuri corespunzătoare de corectare, ca de exemplu, solicitarea 
rectificării la locul inspecției, dacă este posibil și corespunzător, sau cel 
puțin la finalizarea transportului de mărfuri periculoase. 
Încălcările includ: 
1. unitatea de transport este formată din mai multe remorci sau semi-remorci  
2. vehiculul nu face față standardelor aprobate, însă nu reprezintă un 
pericol imediat  
3. vehiculul nu are la bord extinctoare, după cum este necesar; un extinctor 
este funcțional dacă sigiliul și/sau data expirării nu lipsesc; totuși, aceasta 
nu este adevărat, dacă extinctorul nu este vizibil funcțional, adică presiunea 
este la zero. 
4. vehiculul nu transportă echipamentul necesar de ADR sau instrucțiunile 
scrise 
5. nu sunt urmărite datele de testare și inspecție și perioadele de folosire a 
ambalajelor, IBC sau ambalaje mari  
6. sunt transportate ambalajele deteriorate, IBC sau ambalaje mari sau 
ambalaje deteriorate necurățite, goale  
7. transportul mărfurilor ambalate într-un container ce nu este funcțional 
8. cisternele/containerele (inclusiv cele ce sunt goale și necurățate) nu au 
fost bine închise 
9. transportul ambalajului mixt cu un ambalaj exterior care nu este închis 
bine  
10. etichetarea, marcarea sau avertizarea incorectă  
11. nu există instrucțiuni scrise în conformitate cu ADR, sau instrucțiunile 
scrise nu sunt relevante pentru mărfurile transportate  
12. vehiculul nu este supravegheat sau parcat bine. 
3. Categoria de risc III 
Dacă neîndeplinirea dispozițiilor relevante rezultă într-un nivel scăzut de 
risc pentru dăunarea sau prejudicierea persoanei sau mediul, și dacă 
măsurile de corectare corespunzătoare nu sunt necesare a fi luate în timpul 
controlului în trafic, dar pot fi înlăturate mai târziu de o companie.  



Încălcările sunt: 
1. Mărimea plăcuțelor sau etichetelor sau mărimea literelor, cifrelor sau 
simbolurilor pe placarde sau etichete nu este în conformitate cu 
regulamentele  
2. Informațiile din documentele de transport, altele decât cele solicitate 
pentru categoria de risc I/(16), nu sunt disponibile. 
3. Certificatul de instruire nu este la bordul vehiculului, dar există dovada că 
șoferul îl deține. 

    

ANEXA III Articolul 81, paragrafele 2, 3 și 4 
Raportul anual menționat în 

paragraful 1 al prezentului articol 
va conține: 

1) dacă este posibil, volumul 
determinat sau estimat a 
bunurilor periculoase 
transportate;  

2) numărul de controale 
efectuate; 

3) numărul de vehiculele 
controlate, clasificate după țara 
de înregistrare; 

4) numărul și tipul încălcărilor 
comise din cauza încălcărilor 
după categoriile de risc 
menționate în Articolul 78, 
paragraful 1 al prezentei legi; 

5) numărul și tipul sancțiunilor 
impuse. 

Ministerul, în baza datelor 
colectate, va pregăti raportul anual 
rezumat, pe care îl va prezenta 
autorităților internaționale 
competente pentru controlul 
transportului mărfurilor 
periculoase, în conformitate cu 
acordurile internaționale. 

 Armonizare 
deplină 
va fi 
realizată 
prin 
adoptarea 
actelor 
normative 
cu privire la 
raportul 
anual  

Trimestrul II  

MODEL DE FORMULAR STANDARD PENTRU RAPORTUL CARE URMEAZĂ  
   SĂ FIE TRANSMIS COMISIEI CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCĂRI ȘI SANCȚIUNI  
 
 LOCUL ÎNREGISTRĂRII Numărul total 

 Țara de 
control 

Alte 
state 
membre 
ale UE 

Alte țări 

Numărul de unități de transport 
inspectate în baza conținutului 
încărcăturii (și ADR) 

    

Numărul de unități de transport 
neconforme cu ADR 

    

Numărul de unități de transport 
imobilizate 

    

Numărul de încălcări notate în 
conformitate cu categoria de risc  
 

Categoria de 
risc I 

   

Categoria de 
risc II 

   

Categoria de 
risc III 

   

Numărul de sancțiuni impuse, în 
conformitate cu tipul sancțiunii 

avertizare    
Amendă     
Altele    

 
 
 
 

 al 2014 

Parțial 
armonizat 

 

  
  
  
  



CONTROLUL TRANSPORTULUI RUTIER A  MĂRFURILOR PERICULOASE 
 

Cantitatea totală estimată a 
mărfurilor periculoase 
transportate pe cale rutieră 

………………….t or ………. t.km 

 
 

Forma raportului anual din 
paragraful 1 al prezentului Articol va 

fi prescrisă de minister.  

   

 
 
 
 

 

 

 
 

    



 
 
 

 

      

Directiva 2008/68/CE     
Articolul 1 

Domeniul de aplicare 
1. Prezenta directivă se aplică transportului rutier, feroviar sau pe căi 
navigabile interioare de mărfuri periculoase în interiorul statelor membre 
sau între acestea, inclusiv activităților de încărcare și descărcare, 
transferului dinspre sau înspre alt mod de transport, precum și staționărilor 
impuse de circumstanțele de transport. Nu se aplică la transportul de 
mărfuri periculoase: 
(a) cu vehicule, vagoane sau nave aparținând forțelor armate sau aflate sub 

răspunderea acestora;  
(b) cu nave maritime pe căi navigabile maritime care fac parte din căile 

navigabile interioare;  
(c) cu feriboturi care traversează numai căi navigabile interioare sau un 

port; sau  
(d) efectuat integral în perimetrul unei zone închise. 

2. Anexa II secțiunea II.1 nu se aplică statelor membre care nu au un sistem 
feroviar, atât timp cât un astfel de sistem nu există pe teritoriul lor.  
3.  În termen de un an de la data intrării în vigoare a acestei directive, statele 
membre pot decide să nu aplice anexa III secțiunea III.1 pentru unul dintre 
următoarele motive: 

 

Subiectul 
Articolul 1 

Transportul rutier, feroviar, 
maritim și aerian a mărfurilor 
periculoase va fi efectuat în 
conformitate cu prezenta lege  și 
acordurile internaționale ratificate 
în domeniul transportului 
mărfurilor periculoase (în 
continuare, acord internațional). 

Transportul mărfurilor 
periculoase, în scopul prezentei 
legi, include  încărcarea și 
descărcarea mărfurilor periculoase, 
transferul de la un mijloc de 
transport la altul, precum și 
stoparea cauzată de un incident sau 
accident rutier. 

 
 

Complet 
armonizată 

 
 

Nu există căi 
de navigare 
internă în 
Montenegro 

 



(a) nu dețin căi navigabile interioare; 
(b)  căile navigabile interioare ale acestora nu sunt legate, prin căi navigabile 

interioare, de căile navigabile ale altor state membre; sau  
(c) nu se transportă mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare ale 

acestora. 
În cazul în care un stat membru decide să nu aplice dispozițiile anexei III 
secțiunea III.1, acesta informează Comisia cu privire la decizia sa, care, la 
rândul ei, informează celelalte state membre. 
4. Statele membre pot stabili cerințe specifice de siguranță pentru 
transportul național și internațional de mărfuri periculoase pe teritoriul lor 
în ceea ce privește:  
(a) transportul de mărfuri periculoase realizat cu vehicule, vagoane sau 
nave destinate căilor navigabile interioare, care nu face obiectul prezentei 
directive;  
(b) în cazuri justificate, utilizarea unor rute prestabilite, inclusiv utilizarea 
unor moduri de transport prestabilite;  
(c) normele speciale pentru transportul de mărfuri periculoase în trenuri de 
călător. Acestea informează Comisia cu privire la astfel de dispoziții și 
motivarea acestora. Comisia informează corespunzător celelalte state 
membre.  
5. Statele membre pot reglementa sau interzice transportul de mărfuri 
periculoase pe teritoriul lor, exclusiv din alte motive decât cele care țin de 
siguranța pe parcursul transportului. 

Scutiri  
Articolul 2 

Dispozițiile prezentei legi nu se 
vor aplica la transportul mărfurilor 
periculoase: 

1) efectuate de o companie, 
persoană juridică sau antreprenor 
pentru activitățile sale de afaceri în 
procesul tehnico-tehnologic 
(teritoriul uzinei și asemănătoare); 

2) cu unitatea de transport a 
armatei Republicii Montenegro, 
precum și a forțelor militare a altor 
state și organizații care, în 
conformitate cu acordurile 
internaționale speciale, folosesc 
infrastructura de transport a 
Republicii Montenegro. 

 
 Permisul pentru transportul 

substanțelor explozibile 
Articolul 43, paragraful 3 

Permisul menționat în paragraful 
1 din Articolul dat poate include 
unele condiții speciale, dacă sunt 
necesare pentru protecția vieții, 
sănătății omului, proprietății și 
mediului.  

Permisul pentru 
transportul substanțelor 
otrăvitoare Articolul 45, 

paragraful 3 
Permisul menționat în paragraful 

1 din prezentul articol, poate 
include unele condiții speciale, dacă 
sunt necesare pentru protecția 
vieții, sănătății omului, proprietății 
și mediului. 

Permisul pentru transportul 
materialelor radioactive  

   



 Articolul 47, paragraful 3 
Permisul menționat în paragraful 

1 din prezentul articol, poate 
include unele condiții speciale, dacă 
sunt necesare pentru protecția 
vieții, sănătății omului, proprietății 
și mediului. 

Articolul 56, paragraful 4 
Rutele și locurile pentru oprirea și 

parcarea vehiculelor menționate  în 
paragraful 2 al prezentului articol, 
precum și măsurile speciale de 
siguranță la transportul mărfurilor 
periculoase prin tunele vor fi 
prescrise de ministerul 
transportului, cu acordul 
ministerului. 

   

 
Articolul 2 
Definiții 

În înțelesul prezentei directive:  
1. „ADR” înseamnă Acordul european referitor la transportul rutier 

internațional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 
1957, cu modificări;  

2. „RID” înseamnă Regulamentul privind transportul internațional feroviar 
al mărfurilor periculoase, care figurează în anexa C la Convenția privind 
transporturile internaționale feroviare (COTIF), încheiată la Vilnius la 3 iunie 
1999, astfel cum a fost modificată;  

3. „ADN” înseamnă Acordul european privind transportul internațional al 
mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare, încheiat la Geneva la 26 
mai 2000, cu modificări;  

4. „vehicul” înseamnă orice fel de autovehicul destinat utilizării rutiere 
având cel puțin patru roți și o viteză maximă proiectată de peste 25 km/h și 
orice remorcă, cu excepția vehiculelor care circulă pe șine, a echipamentelor 
mobile și a tractoarelor agricole și forestiere, care nu se deplasează cu o 
viteză mai mare de 40 km/h atunci când transportă mărfuri periculoase;  
 

Articolul 29, paragraful 2 
Pregătirea și instruirea 

menționate în paragraful 1 al 
prezentului Articol, în dependență 
de tipul unității de transport, va fi 
organizat în conformitate cu 
Acordul european referitor la 
transportul internațional rutier al 
mărfurilor periculoase (ADR) și 
Convenția privind transporturile 
internaționale feroviare (COTIF), 
Anexa C – Regulamentul privind 
transportul internațional feroviar al 
mărfurilor periculoase (RID).   

Definiția termenilor  

Complet 
armonizată 

ADR și navele 
nu sunt 
menționate în 
lege, deoarece 
nu există căi de 
transport naval 
intern în 
Montenegro 

 



5. „vagon” înseamnă orice vehicul pe șine care nu are mijloace proprii de 
propulsie, care circulă pe propriile roți pe șine și se folosește pentru 
transportul de mărfuri;  

6. „navă” înseamnă orice navă destinată circulației pe căi navigabile 
interioare sau maritime. 

 

Articolul 5, paragraful 
1 

3)   vehicul înseamnă orice 
autovehicul destinat utilizării pe 
calea rutieră, care are cel puțin 
patru roți și o viteză maximă 
proiectată mai mare de 25 km/oră, 
împreună cu remorcile sale, cu 
excepția vehiculelor care circulă pe 
șine, a celor agricole și a 
tractoarelor forestiere și a tuturor 
mecanismelor mobile, ale căror 
viteză nu depășește 40 km/oră;; 

5) „vagon” înseamnă orice vehicul 
pe șine care nu are mijloace proprii 
de propulsie, care circulă pe 
propriile roți pe șine și se folosește 
pentru transportul de mărfuri; 

   

Articolul 3 
Dispoziții generale 

1. Fără a aduce atingere articolului 6, mărfurile periculoase nu se 
transportă în măsura în care acest lucru este interzis prin anexa I secțiunea 
I.1, anexa II secțiunea II.1 și anexa III secțiunea III.1.  
2. Fără a aduce atingere normelor generale privind accesul pe piață sau 
regulilor general aplicabile transportului de mărfuri, se autorizează 
transportul de mărfuri, sub rezerva respectării condițiilor stabilite în anexa I 
secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 și anexa III secțiunea III.1. 

Obligațiile expeditorului 
Articolul 11 

Expeditorul poate aduce mărfurile 
periculoase pentru transportare, 
dacă: 
1) transportul mărfurilor 
periculoase nu este interzis; 

Complet 
armonizată 

Montenegro a 
preluat 
complet 
dispozițiile 
ADR și RID, pe 
când ADN nu 
este preluat 
din cauza că  
Montenegro 
nu are căi de 
navigare 
interne 

 



 

Articolul 4 
Țările terțe 

Transportul de mărfuri periculoase între statele membre și țări terțe este 
autorizat în măsura în care acesta respectă cerințele ADR, RID sau ADN, cu 
excepția cazului în care în anexe se prevede altfel. 

Aplicarea măsurilor de 
siguranță Articolul 52 
Pe parcursul transportului rutier a 

substanțelor periculoase, pe lângă 
măsurile de siguranță pentru 
transportul substanțelor 
periculoase prescrise de prezenta 
lege, vor fi implementate 
dispozițiile Acordului european 
referitor la transportul 
internațional rutier al mărfurilor 
periculoase (ADR). 

 
Aplicarea măsurilor de siguranță 

Articolul 63 
În timpul transportului feroviar a 

substanțelor periculoase, se vor 
aplica măsurile de siguranță 
stipulate de prezenta lege și 
prevederile Regulamentului privind 
transportul internațional feroviar al 
mărfurilor periculoase (RID).  

 
 

 

Complet 
armonizată 

Montenegro 
a preluat 
complet 
dispozițiile 
ADR și RID, 
pe când 
ADN nu este 
preluat din 
cauza că  
Montenegro 
nu are căi 
de navigare 
interne 

 



Articolul 5 
Restricții din motive de siguranță a transportului 
1. Cu excepția cerințelor de construcție, statele membre pot aplica din 
motive de siguranță a transportului dispoziții mai stricte în privința 
transportului național de mărfuri periculoase efectuat prin intermediul unor 
vehicule, vagoane sau nave destinate căilor navigabile interioare 
înmatriculate sau puse în circulație pe teritoriul lor. 
2. În cazul în care, în caz de accident sau incident pe teritoriul acestuia, un 
stat membru consideră că dispozițiile de siguranță aplicabile sunt 
insuficiente pentru a limita pericolele care reies din operațiunea de 
transport și în cazul în care este nevoie urgentă să se ia măsuri, statul 
membru respectiv informează Comisia, în faza de elaborare, cu privire la 
măsurile pe care își propune să le adopte.  
Hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul 
(2), Comisia decide asupra punerii în aplicare a măsurilor în chestiune și 
asupra duratei autorizării acestora. 

Mărfurile periculoase ce necesită 
permis 

Articolul 42 
Transportul rutier și feroviar a 

substanțelor explozibile, 
substanțelor otrăvitoare și 
materialelor radioactive poate fi 
efectuat doar în baza permisului 
pentru transport, eliberat în 
conformitate cu legea dată. 

 

 

Complet 
armonizată 

  

Articolul 6 
Derogări  

1. Statele membre pot să autorizeze folosirea altor limbi decât cele 
prevăzute în anexe pentru operațiunile de transport efectuate pe teritoriile 
lor. 
2. (a) Cu condiția să nu pună în pericol siguranța, statele membre pot cere 
derogări de la anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 și anexa III 
secțiunea III.1 pentru transportul pe teritoriile acestora de cantități mici de 
anumite mărfuri periculoase, cu excepția substanțelor cu un nivel mediu 
sau ridicat de radioactivitate, numai în cazul în care condițiile stabilite 
pentru un astfel de transport nu sunt mai stricte decât condițiile stabilite în 
anexele în cauză. 

 Complet 
armonizată 

Montenegro a 
preluat 
complet 
dispozițiile 
ADR și RID, pe 
când ADN nu 
este preluat 
din cauza că  
Montenegro 
nu are căi de 
navigare 
interne 

 



Cu condiția să nu pună în pericol siguranța, statele membre pot, de 
asemenea, cere derogări de la anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 și 
anexa III secțiunea III.1, pentru transportul de mărfuri periculoase pe 
teritoriul acestora pentru:  

i. (i) transportul local pe distanțe scurte; sau  
ii. (ii) transportul feroviar local pe anumite rute desemnate, care face parte 
dintr-un procedeu industrial specific și care este strict controlat în condiții 
clar definite. 
Comisia examinează în fiecare caz în parte dacă au fost întrunite condițiile 
prevăzute la literele (a) și (b) și decide, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 9 alineatul (2), dacă să autorizeze derogarea și să o 
adauge pe lista derogărilor naționale cuprinsă în anexa I secțiunea I.3, 
anexa II secțiunea II.3 sau anexa III secțiunea III.3. 
3. Derogările de la alineatul (2) sunt valabile pe o perioadă de cel mult șase 
ani de la data autorizării stabilite în decizia de autorizare. În ceea ce privește 
derogările existente din anexa I secțiunea I.3, anexa II secțiunea II.3 și anexa 
III secțiunea III.3, data autorizării se consideră a fi 30 iunie 2009. Cu excepția 
cazului în care se indică altfel, derogările sunt valabile pentru o perioadă de 
șase ani. 
Derogările se aplică fără discriminare. (4) În cazul în care un stat membru 
cere extinderea unei autorizații de derogare, Comisia examinează 
derogarea în cauză. În cazul în care nu a fost adoptat niciun amendament la 
anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 sau anexa III secțiunea III.1 care 
să afecteze obiectul derogării, Comisia, acționând în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 9 alineatul (2), reînnoiește autorizația pe 
o perioadă adițională de cel mult șase ani de la data autorizării, care va fi 
stabilită în decizia de autorizare.  
În cazul în care a fost adoptat un amendament la anexa I secțiunea I.1, 
anexa II secțiunea II.1 și anexa III secțiunea III.1 care să afecteze obiectul 
derogării, Comisia, acționând în conformitate cu procedura menționată la 
articolul 9 alineatul (2), poate: 
(a) să declare derogarea perimată și să o elimine din anexa respectivă;  
(b) să limiteze domeniul de aplicare al autorizației și să modifice anexa 
respectivă în consecință;  
(c) să reînnoiască autorizația pe o perioadă adițională de cel mult șase ani 
de la data autorizării, care va fi stabilită în decizia de autorizare. 

  Opțiunea nu 
este aplicată 
deoarece 
prezenta lege 
nu prevede 
derogări de la 
Acordul ADR și 
Instrucțiunile 
RID 
 

 



5. Fiecare stat membru poate, în mod excepțional și cu condiția de a nu 
periclita siguranța, să elibereze autorizații individuale pentru efectuarea 
operațiunilor de transport de mărfuri periculoase pe teritoriul propriu care 
sunt interzise de prezenta directivă sau să efectueze astfel de operațiuni în 
alte condiții decât cele specificate în prezenta directivă, cu condiția ca 
aceste operațiuni de transport să fie clar definite și să se desfășoare pe o 
perioadă limitată. 

Articolul 7 
Dispoziții tranzitorii 

1. Statele membre pot, pe teritoriul propriu, să mențină în vigoare 
dispozițiile enumerate în anexa I secțiunea I.2, anexa II secțiunea II.2 și 
anexa III secțiunea III.2.  
Statele membre care mențin astfel de dispoziții informează Comisia cu 
privire la aceasta. Comisia informează, la rândul ei, celelalte state membre.  
2. Fără a aduce atingere articolului 1 alineatul (3), statele membre pot 

alege să nu aplice dispozițiile anexei III secțiunea III.1 până, cel târziu, la 30 
iunie 2011.  
Într-un astfel de caz, statul membru în cauză continuă să aplice dispozițiile 
Directivelor 96/35/CE și 2000/18/CE în ceea ce privește căile navigabile 
interioare, aplicabile la 30 iunie 2009. 

    

Articolele 8-9 
Nu există prevedere 

corespunzătoare 
Nu pot 

fi transpuse 
  

Articolul 10 
Transpunere 

1. Statele membre asigură intrarea în vigoarea a actelor cu putere de lege și 
a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive 
până la 30 iunie 2009. Statele membre informează de îndată Comisia cu 
privire la aceasta. Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, 
acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o 
asemenea trimitere în momentul publicării lor. Statele membre stabilesc 
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.  
2. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor 
dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de 
prezenta directivă. 

 
 
 
 

 
Nu există prevedere 

corespunzătoare 

 
 
 
 

 
Fără obiecții 

  

Articolele 11-14 Nu există prevedere 
corespunzătoare 

Nu pot 
fi transpuse 

  

ANEXA I Nu există prevedere 
corespunzătoare 

Nu pot fi 
transpuse 

  



TRANSPORTUL RUTIER      

ANEXA II  
TRANSPORTUL 

FEROVIAR 

Nu există prevedere 
corespunzătoare 

Nu pot 
fi transpuse 

  

ANEXA III 
TRANSPORTUL PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE 

Nu există prevedere 
corespunzătoare 

Nu pot 
fi transpuse 

  

Directiva 93/15/EC     

Articolul 1 
(1) Prezenta directivă se aplică explozivilor definiți la alineatul (2).  
(2) „Exploziv” înseamnă materialele ș i articolele considerate ca atare în 
recomandările Organizației Națiunilor Unite privind transportul mărfurilor 
periculoase ș i care se încadrează în clasa 1 a acestor recomandări.  
(3) Prezenta directivă nu se aplică: — explozivilor, inclusiv muniției, 
destinați utilizării, conform dispozițiilor legislației interne, de către forțele 
armate sau poliție; — articolelor pirotehnice; — muniției, cu excepția 
dispozițiilor articolelor 10, 11, 12, 13, 17, 18 ș i 19.  
(4) În înțelesul prezentei directive:  
- „recomandările Organizației Națiunilor Unite” înseamnă recomandările 
stabilite de comitetul de experți ai Organizației Națiunilor Unite în materie 
de transport al mărfurilor periculoase, aș a cum au fost publicate de 
organizația menționată (Cartea Portocalie) ș i modificate până la data 
adoptării prezentei directive;  
- „siguranță” înseamnă prevenirea accidentelor ș i, atunci când prevenirea 
eș uează, limitarea efectelor acestora;  
- „securitate” înseamnă prevenirea utilizării în scopuri care contravin 
ordinii publice;  
- „furnizor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică a cărei ocupație 
constă, total sau parțial, în fabricarea, comercializarea, schimbul, 
închirierea, repararea ori transformarea armelor de foc ș i muniției;  
- „autorizație de transfer” înseamnă decizia luată pentru a permite 
transferuri preconizate de explozivi în interiorul Comunității;  
- „întreprindere din sectorul explozivilor” înseamnă orice persoană fizică 
sau juridică posedând o licență sau o autorizație de fabricare, depozitare, 
utilizare, transfer ori comercializare de explozivi;  
- „introducere pe piață” înseamnă orice primă punere la dispoziție, contra 
cost sau gratuit, a explozivilor care intră în domeniul de aplicare a 
prezentei directive în scopul distribuirii și/sau utilizării acestora pe piața 
comunitară;  
-„transfer” înseamnă orice deplasare fizică a explozivilor pe teritoriul.  

Permisul pentru transportul 
substanțelor explozibile  

Articolul 43 
Permisul pentru transportul 

substanțelor explozibile va fi 
eliberat de către minister.    

Permisul din paragraful 1 al 
prezentului Articol va conține: 
1) informații despre 
producător, expeditor, 
transportator și destinatar; 

2) 2) numărul NU și codul de 
clasificare, informații despre 
cantitatea totală a materialelor 
explozibile per unitate de transport 
(greutatea netă/brută) și ambalajul; 

3) 3) indicația tipului unității de 
transport (plăcuța de înmatriculare, 
etc.); 

4) 4) denumirea punctului de 
trecere a frontierei; 

5) 5) locul de încărcare și 
descărcare; 

6) 6) ruta (itinerarul); 
7) data și ora aproximativă când 
începe transportarea; 
8) numele, prenumele și codul 
personal al șoferului și al șoferului 
asistent; 
9) numărul certificatului de 
competență al șoferului și  

Complet 
armonizată 

Paragrafele 1, 
2, 3, paragraful 
4, punctele 1-3 
și 5-7 și 
paragraful 5 
din Directiva 
31993L0015 
se supun 
dispozițiilor 
legii cu privire 
la substanțele 
explozibile. 

 
 

Definiția 
„transportului” 
este preluată 
din Directiva 
31995L0050 

 



Comunității, cu excepția deplasărilor în cadrul aceluiași amplasament.  
 
(5) Prezenta directivă nu împiedică statele membre să desemneze anumite 
substanțe ce nu intră sub incidența prezentei directive ca fiind explozivi, în 
temeiul unor acte cu putere de lege sau norme administrative interne. 

însoțitorului care transportă 
substanțele explozibili; 
10) numărul certificatului de 
competență al șoferului și 
asistentului care transportă 
substanțele explozibili. 
Permisul menționat în paragraful 1 

al prezentului Articol poate conține 
cerințe speciale, dacă este necesară 
protecția vieții și sănătății omului, 
proprietății și a mediului ambiant 

   

Articolele 2-8   Domeniul 
dat este 
inclus în 
dispozițiile 
legii cu 
privire 
substanțele 
explozibile  

 

Articolul 9 
1. Explozivii care fac obiectul prezentei directive pot fi transferați 

numai conform procedurii din alineatele care urmează. 
 

Nu există prevedere 
corespunzătoare 

Nu pot 
fi transpuse 

  



2. În cazul transferului explozivilor reglementați de prezentul articol, 
controalele efectuate cu respectarea dreptului comunitar sau legislației 
naționale nu se mai efectuează sub formă de controale la frontierele 
interne, ci doar în cadrul controalelor obișnuite efectuate în mod 
nediscriminatoriu pe teritoriul întregii Comunități. 
 
 
 

Controlul în trafic 
Articolul 77 

Controlul transportului de 
mărfuri periculoase va fi efectuat 
de autoritățile competente de 
inspecție cu asistența unui ofițer de 
poliție. 

La solicitarea inspectorului 
competent, șoferul este obligat să 
ofere acces la documente și să 
permită controlul vehiculului și a 
echipamentului adițional, 
verificarea mărfurilor periculoase și 
prevalarea probelor necesare 
pentru analiza mărfurilor 
periculoase, dacă este necesar. 

Prevalarea probelor conform 
paragrafului 2 din Articolul dat nu 
se face contra plată. 

Inspectorul care îndeplinește 
controlul, la finele acestuia, va 
înmâna șoferului o copie a fișei de 
control. 

În cazul controlului repetat, la 
solicitarea inspectorului, șoferul 
este obligat să prezinte copia fișei 
de control. Șoferul vehiculului 
pentru transportul mărfurilor 
periculoase va fi obligat să permită 
controlul vehiculului la fața locului 
sau la o locație cerută de inspector.  
 

Parțial 
armonizat 

Armonizarea 
deplină va fi 
realizată prin 
modificarea 
prezentei legi 

 

Trimestrul 
IV al 2016 



 Locul potrivit pentru controlul 
vehiculului, în temeiul paragrafului 
paragraful 6 al prezentului Articol 
va fi locul unde vehiculul este 
staționat, parcat fără a perturba alți 
participanți la trafic și unde pot fi 
eliminate deficiențele.  

Conținutul și forma controlului 
menționat în paragraful 4 al 
prezentului Articolul vor fi prescrise 
de minister. 

   

3. Pentru a putea realiza transferul explozivilor, destinatarul trebuie să 
obțină o autorizație de transfer de la autoritatea competentă din locul de 
destinație. Autoritatea competentă verifică dacă destinatarul este autorizat 
legal să achiziționeze explozivi și dacă deține licențele sau autorizațiile 
necesare. Persoana responsabilă pentru transfer trebuie să înștiințeze 
autoritățile competente din statul sau statele membre de tranzit cu privire 
la tranzitul explozivilor prin statul sau statele respective și trebuie să solicite 
aprobarea acestora. 

Mărfurile periculoase ce necesită 
permis 

Articolul 42 
Transportul rutier și feroviar a 

substanțelor explozibile, 
substanțelor otrăvitoare și 
materialelor radioactive poate fi 
efectuat doar în baza permisului 
pentru transport, eliberat în 
conformitate cu legea dată.  

 

   



 
4. Dacă un stat membru consideră că există o problemă legată de 
verificarea dreptului de a achiziționa explozivi prevăzut la alineatul (3), 
statul membru transmite Comisiei informațiile deținute în acest sens, iar 
Comisia sesizează fără întârziere comitetul prevăzut la articolul 13. 

5. Dacă autoritatea competentă din locul de destinație autorizează 
transferul, aceasta eliberează destinatarului un document care se 
concretizează în autorizația de transfer ce include toate informațiile 
prevăzute la alineatul (7). Explozivii trebuie să fie însoțiți de un astfel de 
document până la destinația prevăzută. Documentul trebuie prezentat ori 
de câte ori este solicitat de către autoritățile competente. Destinatarul 
păstrează o copie a documentului, pe care o prezintă pentru examinare 

autorităților competente din locul de destinație, la cererea acestora. 
 
7. Dacă transferul explozivilor necesită controale specifice prin care să se 
poată determina dacă aceste transferuri răspund cerințelor speciale de 
siguranță pe teritoriul sau pe o parte a teritoriului unui stat membru, 
înainte de transfer destinatarul trebuie să furnizeze autorității competente 
din locul de destinație următoarele informații: 
- numele și adresa agenților implicați; aceste informații trebuie să fie 
îndeajuns de detaliate pentru a permite, pe de o parte, contactarea 
agenților și, pe de altă parte, obținerea confirmării că persoanele în cauză 
sunt abilitate oficial să recepționeze transportul;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permisul pentru transportul 
substanțelor explozibile 

Articolul 43 
Permisul pentru transportul 

substanțelor explozibile va fi 
eliberat de Minister. 

Permisul menționat în paragraful 
1 va conține: 
1) informații despre 
producător, expeditor, 
transportator și destinatar; 
2) numărul NU și codul de 
clasificare, informații despre 
cantitatea totală a materialelor 
explozibile per unitate de transport 
(greutatea netă/brută) și ambalajul; 

 

Complet 
armonizată 

  



-  numărul și cantitatea explozivilor transferați, 
- o descriere completă a explozivului în cauză, precum și modul de 
identificare, inclusiv numărul de identificare al Organizației Națiunilor Unite; 
- dacă explozivii urmează a fi introduși pe piață, informații privind 
respectarea condițiilor impuse pentru introducerea pe piață;  
- modul în care se efectuează transferul și itinerarul; - 
- datele prevăzute de plecare și de sosire;  
- dacă este necesar, punctele exacte de trecere la intrarea și ieșirea din 
statele membre. 

 
Autoritățile competente din locul de destinație examinează condițiile în 

care trebuie să aibă loc transferul, acordând o atenție deosebită normelor 
speciale de siguranță. În cazul în care sunt respectate normele speciale de 
siguranță, se autorizează transferul. În cazul tranzitului pe teritoriul altor 
state membre, aceste state membre trebuie, de asemenea, să examineze 
și să aprobe, în aceleași condiții, informațiile referitoare la transfer. 

 
9. Nici un furnizor nu poate efectua transferul de explozivi dacă destinatarul 

nu a obținut autorizațiile necesare pentru transfer, conform dispozițiilor 
alineatelor (3), (5), (6) ș i (7). 

 
 

3) indicația tipului unității de 
transport; (plăcuța de 
înmatriculare, etc.); 
4) denumirea punctului de trecere 
a frontierei; 
5) locul de încărcare și descărcare; 
6) ruta (itinerarul); 
7) data și ora aproximativă când 
începe transportarea; 
8) numărul de cod al certificatului 
valid pentru unitățile de transport a 
substanțelor explozibile; 
9) numele, prenumele și codul 
personal al șoferului și al șoferului 
asistent; 
10) numărul certificatului de 
competență al șoferului și 
asistentului care transportă 
substanțele explozibili. 
      Permisul menționat în 
paragraful 1 al prezentului Articol 
poate conține cerințe speciale, dacă 
este necesară protecția vieții și 
sănătății omului, proprietății și a 
mediului ambiant. 

Conținutul cererii pentru 
eliberarea permisului 

pentru transportul 
substanțelor explozibile 

Articolul 44 
Cererea pentru eliberarea 

permisului pentru transportul 
substanțelor explozibile va fi 
depusă de către expeditor, 
transportator, agentul de expediții 
sau destinatarul substanțelor 
explozibile. 

 
  

      



 Cererea menționată în paragraful 
1 va conține: 

1) informații despre producător, 
expeditor, transportator și 
destinatar; 

2) numărul NU și codul de 
clasificare, informații despre 
cantitatea totală a materialelor 
explozibile per unitate de transport 
(greutatea netă/brută) și ambalajul; 

3) indicația tipului unității de 
transport (plăcuța de înmatriculare, 
etc.); 

4) denumirea punctului de 
trecere a frontierei; 

5) locul de încărcare și 
descărcare; 

6) ruta (itinerarul); 
7)  data și ora aproximativă 

când începe transportarea. 
Solicitantul va prezenta 

următoarele documente anexate 
la cererea din paragraful 2 al 
prezentului Articol: 

1) licențele de import și export 
(certificatul de consumător); 

2) permisul de achiziții eliberat 
în conformitate cu legea privind 
substanțele explozibile; 

3) certificatul de funcționare a 
vehiculului pentru transportul 
substanțelor explozibile; 

4) permisul autorității 
competente din țara vecină, dacă 
transportul părăsește teritoriul 
Montenegro; 

   



5) documentul de transport și 
instrucțiunea din Articolul 12 din 
legea dată; 

6) certificatul de competențe al 
șoferului și al asistentului care 
transportă substanțele explozibile; 

7) polița de asigurare a 
substanțelor explozibile în cazul 
prejudiciilor aduse părților terțe. 

În scopul protecției sănătății, vieții 
și proprietății omului și a mediului 
ambiant, Ministerul poate solicita 
de la candidat informații adiționale 
cu privire la transportul 
substanțelor periculoase. 

Înștiințarea despre 
transport  

Articolul 51 
Titularul permisului pentru 

transportul substanțelor 
periculoase va informa Ministerul 
sau poliția de frontieră despre 
transportul substanțelor 
periculoase cel puțin cu 24 de ore 
de la începerea transportului, și 
autoritatea administrativă de 
inspecție în cazul transportului 
materialelor radioactive. 



     6. Dacă autoritatea competentă dintr-un stat membru consideră că nu 
sunt necesare cerințe speciale de siguranță, cum ar fi cele menționate la 
alineatul (7), explozivii pot fi transferați pe teritoriul sau pe o parte a 
teritoriului acestui stat membru fără furnizarea în prealabil a informațiilor 
stipulate la alineatul (7). Autoritatea competentă din locul de destinație 
eliberează atunci o autorizație de transfer pe durată determinată, care 
poate fi suspendată sau retrasă în orice moment, pe baza unei decizii 
motivate. Documentul menționat la alineatul (5), care trebuie să însoțească 
explozivii până la destinație, se referă atunci numai la autorizația de 
transfer menționată mai sus. 
Fără a aduce atingere controalelor obișnuite efectuate pe teritoriul său de 
către statul membru de plecare în conformitate cu prezenta directivă, 
destinatarii sau agenții din sectorul explozivilor înaintează autorităților 
competente din statul membru de plecare, precum și celor din statul 
membru de tranzit, la cererea acestora, orice informație utilă de care 
dispun în legătură cu transferul de explozivi. 

 

Nu există prevedere 
corespunzătoare 

 Această 
opțiune nu 
este 
folosită 

 

Articolul 10 
1. Muniția nu poate fi transferată dintr-un stat membru în altul decât cu 
respectarea procedurii prevăzute la alineatele următoare. Aceste dispoziții 
se aplică și în cazul transferului muniției care a făcut obiectul unei vânzări 
prin corespondență. 
2. În ceea ce privește transferurile de muniție către un alt stat membru, 
persoana interesată comunică statului membru în care se află muniția, 
înainte de orice expediție: 
- numele și adresa vânzătorului sau cedentului, al cumpărătorului sau al 
dobânditorului muniției și, când este cazul, al proprietarului, 
- adresa la care va fi trimisă sau transportată muniția, 
- cantitatea de muniție trimisă sau transportată, 
- datele care permit identificarea muniției, precum ș i indicarea faptului că 
muniția a făcut obiectul unui control conform dispozițiilor Convenției din 1 
iulie 1969 privind recunoașterea reciprocă a marcării armelor de foc mici, 

Nu există prevedere 
corespunzătoare 

 Domeniul 
dat se referă 
la alt 
regulament  

 



- mijlocul de transfer, 
- data plecării și data estimată de sosire a transportului. 
Informațiile menționate la ultimele două liniuțe nu trebuie furnizate în cazul 
transferului între furnizori. Statul membru examinează condițiile în care are 
loc transferul, în special în ceea ce privește siguranța. În cazul în care un stat 
membru autorizează un astfel de transfer, el eliberează un permis care 
cuprinde toate informațiile menționate la primul paragraf. Acest permis 
însoțește muniția până la destinație; el trebuie prezentat ori de câte ori 
autoritățile competente din statele membre solicită acest lucru. 
3. Fiecare stat membru poate acorda furnizorilor dreptul de a efectua 
transporturi de muniție de pe teritoriul său către un furnizor stabilit în alt 
stat membru, fără obținerea în prealabil a autorizației menționate la 
alineatul (2). În acest sens, statul membru eliberează o autorizație valabilă 
timp de trei ani, care poate fi suspendată sau anulată în orice moment 
printr-o decizie motivată. Un document care face referire la această 
autorizație însoțește muniția până la destinație. Acest document trebuie 
prezentat ori de către ori autoritățile competente ale statelor membre 
solicită acest lucru. 
Înainte de efectuarea transferului, furnizorul comunică autorităților 
competente din statul membru din care se va efectua transferul toate 
informațiile enumerate la alineatul (2) primul paragraf. 
4. Fiecare stat membru comunică celorlalte state membre lista cu tipurile 
de muniție pentru care autorizația de transfer către teritoriul său poate fi 
acordată fără consimțământ prealabil. 
Astfel de liste de muniție vor fi comunicate furnizorilor care au obținut 
autorizație pentru transferul muniției fără autorizație prealabilă în cadrul 
procedurii prevăzute la alineatul (3). 
5. Fiecare stat membru transmite orice informație utilă de care dispune în 
legătură cu transferuri definitive de muniție statului membru pe teritoriul 
căruia sunt efectuate aceste transferuri. 
Informațiile pe care statele membre le primesc ca urmare a aplicării 
procedurilor prevăzute în prezentul articol vor fi comunicate, cel târziu în 
momentul transferului, statului membru de destinație și, dacă este cazul, 
statelor membre de tranzit. 

    

     



Articolul 11 
Prin derogare de la articolul 9 alineatele (3), (5), (6) ș i (7) ș i de la articolul 
10, în cazul unor amenințări grave sau al unor atentate la siguranța publică 
prin deținerea sau utilizarea ilicită a explozivilor sau muniției reglementate 
de prezenta directivă, un stat membru poate lua toate măsurile necesare 
referitoare la transferul explozivilor sau muniției pentru a preveni astfel de 
situații de deținere sau utilizare ilicită. 
 Aceste măsuri respectă principiul proporționalității. Ele nu trebuie să fie 
nici un mijloc de discriminare arbitrară ș i nici o restricție mascată în 
comerțul dintre statele membre. 
Orice stat membru care adoptă astfel de măsuri înștiințează imediat 
Comisia, care informează celelalte state membre cu privire la aceasta.  

Conținutul cererii pentru eliberarea 
permisului pentru transportul 
substanțelor explozibile  
 Articolul 44, paragraful 4 
În scopul protecției sănătății, vieții 
și proprietății omului și a mediului 
ambiant, Ministerul poate solicita 
de la candidat informații adiționale 
cu privire la transportul 
substanțelor periculoase. 

Armonizat în 
parte 

Armonizarea 
deplină va fi 
realizată prin 
modificarea 
prezentei legi 

Trimestrul 
IV a 
anului 
2016 

Articolul 12 
1. Statele membre stabilesc rețele de schimb de informații pentru 
aplicarea articolelor 9 și 10. Statele membre înștiințează celelalte state 
membre și Comisia cu privire la autoritățile naționale responsabile pentru 
trimiterea și primirea informațiilor și pentru aplicarea procedurilor 
prevăzute la articolele 9 și 10 menționate anterior.  
2. În scopul aplicării prezentei directive, dispozițiile Regulamentului (CEE) 
nr. 1468/81, în special cele referitoare la confidențialitate, se aplică mutatis 
mutandis. 

Nu există prevedere 
corespunzătoare 

Fără obiecții   

Articolul 13 
1. Comisia este sprijinită de un comitet format din reprezentanții statelor 
membre ș i prezidat de un reprezentant al Comisiei.  
 

Comitetul examinează orice chestiune care privește aplicarea prezentei 
directive adusă în discuție de președinte, fie din inițiativă proprie, fie la 
cererea reprezentantului unui stat membru. 

 
2. Reprezentantul Comisiei înaintează comitetului un proiect cu 

măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la 
acest proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de 
urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la 
articolul 148 alineatul (2) din tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie 
să le adopte la propunerea Comisiei. În cadrul comitetului, voturile 
reprezentanților statelor membre sunt ponderate conform articolului 
menționat anterior. Președintele nu participă la vot. 

Nu există prevedere 
corespunzătoare 

Nu pot 
fi transpuse 

  



 

Comisia adoptă măsuri care se aplică imediat. Totuși, dacă nu sunt 
conforme cu avizul comitetului, aceste măsuri sunt de îndată comunicate 
Consiliului de către Comisie. În acest caz, Comisia amână aplicarea 
măsurilor adoptate pentru o perioadă de trei luni de la data comunicării 
acestora. 

 
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o decizie diferită în 
termenul prevăzut în paragraful al doilea. 

 
3. Procedura definită la alineatul (2) se aplică în special pentru a ține seama 
de modificările viitoare ale recomandărilor Organizației Națiunilor Unite. 

    

Articolele 14-16   Domeniul 
dat se referă 
la dispozițiile  

legii cu 
privire la 

substanțele 
explozibile 

 

Articolul 17 
Fiecare stat membru stabilește sancțiunile care se aplică în cazul încălcării 
dispozițiilor adoptate pentru punerea în aplicare a prezentei directive. 
Aceste sancțiuni trebuie să fie suficient de mari pentru a determina 
respectarea acestor dispoziții. 

VII SANCȚIUNI 
Articolele 82 și 83 

Complet 
armonizată 

  

Articolul 18 
În cadrul normelor de drept intern, fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite autorităților competente confiscarea oricărui 
produs care intră în domeniul de aplicare a prezentei directive, dacă există 
suficiente probe care să ateste că produsul respectiv va face obiectul unei 
achiziționări, utilizări sau trafic ilicite. 

  Domeniul 
dat se referă 
la dispozițiile  

legii cu 
privire la 

substanțele 
explozibile 

 

Articolele 19-20 Nu există prevedere 
corespunzătoare 

Nu pot 
fi transpuse 

  



 

Anexele I-IV Nu există prevedere 
corespunzătoare 

 Domeniul 
dat se referă 
la dispozițiile  

legii cu 
privire la 

substanțele 
explozibile 

 



 

 


