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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 829
din 16 noiembrie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 31 alin. 2 din Codul penal
Ion Predescu
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Iuliana Nedelcu
Marieta Safta

—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 31 alin. 2 din Codul penal, excep˛ie
ridicat„ de Caraian Romic„ Ón Dosarul nr. 5.940/3/2003 al
Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„.
La apelul nominal este prezent autorul excep˛iei,
personal ∫i asistat de avocat Ilie-Iord„chescu Ion. Sunt
prezente, de asemenea, p„r˛ile Gheorghe Luca, Costel
Stan, Daniela Stan, Nicolae Constantin, personal, Benoni
Nica, personal ∫i asistat de avocat Ion Laz„r, ∫i Florinel
Pentelei, personal ∫i asistat de avocat Ilie-Iord„chescu Ion.
Lipsesc celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare
este legal Óndeplinit„.
Av‚nd cuv‚ntul pentru Caraian Romic„, avocatul
acestuia solicit„ admiterea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
reiter‚nd, pe larg, motivele expuse Ón concluziile scrise
depuse la dosarul cauzei.
P„r˛ile Gheorghe Luca ∫i Daniela Stan arat„ c„ nu au
nimic de spus.
Partea Costel Stan arat„ c„ nu a s„v‚r∫it fapta de care
este acuzat.
Pentru partea Benoni Nica, avocatul acestuia arat„ c„
sus˛ine Ón totalitate excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
P„r˛ile Nicolae Constantin, personal, ∫i Florinel Pentelei,
prin avocatul s„u, solicit„ admiterea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, Óntruc‚t textul de lege criticat nu Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale invocate de autorul excep˛iei.

neconstitu˛ional ca persoana Ón cauz„, de∫i nu s„v‚r∫e∫te
nicio infrac˛iune, s„ r„spund„ penal. Se arat„ c„ îunitatea
Ón raport de care se stabile∫te pluralitatea participa˛iilor este
dat„ de infrac˛iunea care presupune Ón mod obligatoriu s„
fie s„v‚r∫it„ de cel care este tras la r„spundere penal„“,
precum ∫i faptul c„ îaplicarea unei pedepse Ón acela∫i
cuantum ca ∫i infrac˛iunea la care cel acuzat de participa˛ie
improprie a lucrat f„r„ vinov„˛ie“ este Ón contradic˛ie cu
dispozi˛iile constitu˛ionale ∫i cu cele din actele interna˛ionale
privind prezum˛ia de nevinov„˛ie ∫i legalitatea pedepsei.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„ consider„
c„ art. 31 alin. 2 din Codul penal nu contravine dispozi˛iilor
art. 23 alin. (11) ∫i (12) din Legea fundamental„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul arat„ c„ prevederile legale criticate sunt Ón
concordan˛„ cu dispozi˛iile constitu˛ionale ∫i cu cele din
actele interna˛ionale invocate, deoarece îprin acestea nu se
stabile∫te o pedeaps„ pentru o fapt„ care nu este
prev„zut„ de lege ∫i nici nu se instituie vreo pedeaps„
pentru o fapt„ care la data s„v‚r∫irii ei nu era prev„zut„
ca infrac˛iune de legea na˛ional„, ci este stabilit„ pentru
comiterea unei infrac˛iuni Ón calitate de complice sau de
instigator aceea∫i pedeaps„ ca ∫i pentru comiterea faptei
Ón calitate de autor.“ Œn concluzie, apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textele
de lege criticate nu Óncalc„ dispozi˛iile constitu˛ionale
invocate de autorul excep˛iei.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.

C U R T E A,

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 31 mai 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 5.940/3/2003, Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia I
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 31 alin. 2 din Codul
penal, excep˛ie ridicat„ de Caraian Romic„ Ón dosarul
men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ participa˛ia improprie înu reprezint„
o infrac˛iune, ci o form„ a participa˛iei“, ∫i, ca atare, este

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ilor prezente, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
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Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
art. 31 alin. 2
din Codul penal, potrivit c„ruia
îDeterminarea, Ónlesnirea sau ajutarea Ón orice mod, cu
inten˛ie, la s„v‚r∫irea unei fapte prev„zute de legea penal„, de
c„tre o persoan„ care comite acea fapt„ f„r„ vinov„˛ie, se
sanc˛ioneaz„ cu pedeapsa prev„zut„ de lege pentru acea
infrac˛iune.“
Dispozi˛iile constitu˛ionale pretins Ónc„lcate prin acest
text legal sunt cuprinse Ón art. 23 alin. (11) ∫i alin. (12)
privind prezum˛ia de nevinov„˛ie ∫i, respectiv, legalitatea
pedepsei. Se invoc„, de asemenea, prevederile art. 7 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, referitoare la legalitatea pedepsei, ∫i cele ale
art. 11 din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului,
referitoare la prezum˛ia de nevinov„˛ie ∫i legalitatea
pedepsei.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate astfel cum a
fost formulat„, Curtea constat„ c„ Óntreaga motivare a
acesteia este fundamentat„ pe interpretarea eronat„ a
textului de lege criticat. Astfel, Ón opinia autorului excep˛iei,
Ón cazul participa˛iei improprii Ón modalitatea prev„zut„ de
art. 31 alin. 2 din Codul penal, participantul nu s„v‚r∫e∫te
o infrac˛iune ∫i, prin urmare, pedepsirea acestuia este Ón
contradic˛ie cu art. 23 alin. (11) ∫i alin. (12) din Legea
fundamental„ privind prezum˛ia de nevinov„˛ie ∫i, respectiv,
legalitatea pedepsei, precum ∫i cu dispozi˛iile art. 7 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, respectiv cu cele ale art. 11 din Declara˛ia
Universal„ a Drepturilor Omului, referitoare la prezum˛ia de
nevinov„˛ie ∫i legalitatea pedepsei.
Or, institu˛ia participa˛iei penale a fost reglementat„ de
legiuitor pentru acele situa˛ii Ón care o fapt„ prev„zut„
de legea penal„ este s„v‚r∫it„ de un num„r mai mare de
persoane dec‚t cel care ar fi fost necesar potrivit cu
natura acelei fapte. A∫adar, pentru ca o pluralitate
de f„ptuitori s„ poat„ fi socotit„ pluralitate de infractori,
deci participa˛ie penal„ (propriu-zis„ sau improprie), trebuie
ca fapta s„v‚r∫it„ de ace∫tia s„ fie îo fapt„ prev„zut„ de
legea penal„“, a∫a cum rezult„, de altfel, chiar din textul de
lege criticat. Œmprejurarea c„, Ón cazul participa˛iei improprii
Ón modalitatea prev„zut„ de art. 31 alin. 2 din Codul penal,
autorul faptei a ac˛ionat f„r„ vinov„˛ie este o cauz„
personal„ a acestuia, care nu schimb„ caracterul faptei
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s„v‚r∫ite, aceasta r„m‚n‚nd o fapt„ prev„zut„ de legea
penal„, ∫i nu Ónl„tur„ vinov„˛ia celorlal˛i participan˛i, care
au ac˛ionat cu inten˛ie. Cel care particip„ cu inten˛ie la
s„v‚r∫irea unei fapte prev„zute de legea penal„, Ón calitate
de instigator sau complice, comite o infrac˛iune, a∫a cum
stabilesc, de altfel, ∫i dispozi˛iile art. 144 din Codul penal,
potrivit c„rora prin îs„v‚r∫irea unei infrac˛iuni“ sau
îcomiterea unei infrac˛iuni“ se Ón˛elege îs„v‚r∫irea oric„reia
dintre faptele pe care legea le pedepse∫te ca infrac˛iune
consumat„ sau ca tentativ„, precum ∫i participarea la
comiterea acestora ca autor, instigator sau complice.“
A∫a fiind, contrar sus˛inerilor autorului excep˛iei, prin
dispozi˛iile legale criticate nu se stabile∫te o pedeaps„
pentru o fapt„ care nu este prev„zut„ de lege ca
infrac˛iune ∫i nici nu se instituie vreo pedeaps„ pentru o
fapt„ care la data s„v‚r∫irii ei nu era prev„zut„ ca
infrac˛iune de legea na˛ional„, prevederile art. 31 alin. 2
din Codul penal fiind, prin urmare, Ón deplin„ concordan˛„
cu principiul legalit„˛ii incrimin„rii, astfel cum este acesta
reglementat de normele constitu˛ionale ∫i de actele
interna˛ionale invocate.
Curtea constat„, totodat„, c„ reglementarea participa˛iei
penale improprii nu aduce nicio atingere prezum˛iei de
nevinov„˛ie. Astfel, p‚n„ la r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii
de condamnare, persoana participant„ la s„v‚r∫irea unei
fapte prev„zute de legea penal„ este considerat„
nevinovat„, neinstituindu-se nicio prezum˛ie de vinov„˛ie a
inculpatului trimis Ón judecat„ Ón temeiul dispozi˛iilor art. 31
alin. 2 din Codul penal.
C‚t prive∫te critica referitoare la cuantumul pedepsei
aplicabile Ón cazul participa˛iei improprii, aceasta nu poate fi
primit„, regimul pedepselor constituind o problem„ de
politic„ penal„, pe care organul legislativ este singurul
Óndrept„˛it s„ o solu˛ioneze Ón func˛ie de Ómprejur„rile
existente la un moment dat Ón domeniul criminalit„˛ii. De
altfel, participa˛ia improprie, privit„ ca fenomen infrac˛ional,
este o form„ de ilicit penal deosebit de periculoas„ pentru
rela˛iile sociale prev„zute de lege, Óntruc‚t folosirea cu
inten˛ie a unor persoane aflate Ón situa˛ii speciale
(iresponsabilitate, constr‚ngere fizic„ sau psihic„ etc.) la
efectuarea de activit„˛i infrac˛ionale face ca aceste activit„˛i
s„ fie lesne s„v‚r∫ite, cu riscuri reduse pentru cel ce le
ini˛iaz„.

Pentru considerentele mai sus ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 31 alin. 2 din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de
Caraian Romic„ Ón Dosarul nr. 5.940/3/2003 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 16 noiembrie 2006.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Marieta Safta
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HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Programului na˛ional
de reducere progresiv„ a emisiilor de dioxid de sulf,
oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 22
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele na˛ionale de
emisie pentru anumi˛i poluan˛i atmosferici,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Programul na˛ional de reducere progresiv„
a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i
amoniac, prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.
Nr. 1.879.

ANEX√

PROGRAMUL NAﬁIONAL
de reducere progresiv„ a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Programul na˛ional de reducere progresiv„ a emisiilor de
dioxid de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i
amoniac, denumit Ón continuare PNRPE, reprezint„ un
instrument pentru implementarea prevederilor Hot„r‚rii
Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele na˛ionale de
emisie pentru anumi˛i poluan˛i atmosferici, care transpune
Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva 2001/81/CE privind
plafoanele na˛ionale de emisie pentru anumi˛i poluan˛i
atmosferici, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene (JOCE) nr. L 309/2001.
Directiva 2001/81/CE prevede stabilirea unor plafoane
na˛ionale anuale de emisie pentru anumi˛i poluan˛i
atmosferici, care nu trebuie dep„∫ite Ón niciun an, Óncep‚nd
cu anul 2010. Aceste plafoane de emisie sunt stabilite
pentru dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compu∫i
organici volatili (COV) ∫i amoniac (NH3).
Emisiile acestor poluan˛i atmosferici pot produce efecte
d„un„toare asupra s„n„t„˛ii umane, ecosistemelor naturale,
materialelor ∫i culturilor agricole datorit„ acidifierii,
eutrofiz„rii sau form„rii ozonului troposferic.

Respectarea plafoanelor na˛ionale de emisie stabilite
pentru anul 2010 contribuie la Óndeplinirea obiectivelor
prev„zute la nivel comunitar, pe termen mediu (pentru anul
2010) ∫i lung (pentru anul 2020), de limitare a emisiilor de
poluan˛i cu efect de acidifiere, eutrofizare ∫i de precursori
ai ozonului de la nivelul solului, de respectare a Ónc„rc„rilor
∫i nivelurilor critice ∫i de asigurare a protec˛iei efective a
popula˛iei Ómpotriva riscurilor cunoscute pentru s„n„tate,
provocate de poluarea atmosferic„.
PNRPE are ca obiectiv principal respectarea plafoanelor
na˛ionale de emisie stabilite pentru anul 2010. Œn func˛ie de
evolu˛ia emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compu∫i
organici volatili ∫i amoniac ∫i de rezultatele prognozelor de
emisii elaborate pentru anul 2010, respectarea acestui
obiectiv se realizeaz„ prin implementarea m„surilor de
prevenire, reducere ∫i control al emisiilor de dioxid de sulf,
oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac, incluse
Ón legisla˛ia na˛ional„ din acest domeniu, precum ∫i prin
stabilirea unor m„suri suplimentare Ón cazul Ón care
prognozele de emisii calculate pentru anul 2010 sau
evolu˛ia emisiilor Ón urma elabor„rii inventarelor na˛ionale
anuale de emisii eviden˛iaz„ dep„∫irea plafoanelor de
emisie stabilite pentru anul 2010.
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Inventarele na˛ionale finale de emisie pentru dioxid de
sulf, oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac se
elaboreaz„ cu 2 ani Ón urma anului curent conform
prevederilor art. 16 ∫i 17 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.856/2005.
Din analiza inventarelor na˛ionale de emisii pentru
perioada 2000—2004 rezult„ c„ nivelurile anuale ale
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici
volatili ∫i amoniac se situeaz„ sub nivelurile stabilite prin
plafoanele na˛ionale de emisie pentru anul 2010.
PNRPE cumuleaz„ m„surile stabilite Ón legisla˛ia
na˛ional„ pentru prevenirea, reducerea ∫i controlul emisiilor
de dioxid de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i
amoniac, rezultate din toate sursele de poluare ca urmare
a activit„˛ilor antropice.
Pentru Rom‚nia, plafoanele na˛ionale de emisie pentru
dioxid de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i
amoniac, stabilite pentru anul 2010, sunt cele prev„zute Ón
Protocolul Conven˛iei din 1979 asupra polu„rii atmosferice
transfrontiere pe distan˛e lungi, referitor la reducerea
acidifierii, eutrofiz„rii ∫i nivelului de ozon troposferic,
adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, ratificat prin
Legea nr. 271/2003.
Nivelurile de emisie stabilite pentru anul 2010 implic„ o
reducere a emisiilor de dioxid de sulf cu 30%, de oxizi de
azot cu 20%, de amoniac cu 30% ∫i de compu∫i organici
volatili cu 15%, comparativ cu nivelurile de emisii aferente
anului 1990, considerat an de referin˛„.
Prin transpunerea ∫i implementarea acquis-ului
comunitar de mediu, la nivel na˛ional s-au stabilit m„surile
pentru prevenirea, reducerea ∫i controlul emisiilor de dioxid
de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac,
atribu˛iile ∫i responsabilit„˛ile autorit„˛ilor competente pentru
punerea Ón aplicare a acestor m„suri ∫i monitorizarea
implement„rii lor, precum ∫i obliga˛iile titularilor de activit„˛i
care constituie surse de poluare cu dioxid de sulf, oxizi de
azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac.
CAPITOLUL II
SECﬁIUNEA 1
Legisla˛ia relevant„ privind prevenirea, reducerea ∫i controlul
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot,
compu∫i organici volatili ∫i amoniac

Legisla˛ia relevant„ adoptat„ la nivel na˛ional pentru
prevenirea, reducerea ∫i controlul emisiilor de poluan˛i, care
includ ∫i poluan˛i atmosferici cu efect de acidifiere,
eutrofizare ∫i de precursori ai ozonului este reprezentat„
de urm„toarele acte normative:
1. Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2005
privind protec˛ia mediului, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 265/2006;
2. Legea nr. 271/2003 pentru ratificarea protocoalelor
Conven˛iei asupra polu„rii atmosferice transfrontiere pe
distan˛e lungi, Óncheiat„ la Geneva la 13 noiembrie 1979,
adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 ∫i la Gothenburg la
1 decembrie 1999;
3. Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.856/2005 privind
plafoanele na˛ionale de emisie pentru anumi˛i poluan˛i
atmosferici;
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4. Hot„r‚rea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea
unor m„suri pentru limitarea emisiilor Ón aer ale anumitor
poluan˛i proveni˛i din instala˛ii mari de ardere, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
5. Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului, al ministrului economiei ∫i comer˛ului
∫i
al
ministrului
administra˛iei
∫i
internelor
nr. 712/199/2003/126/2004 pentru aprobarea Ghidului
privind elaborarea propunerilor de programe de reducere
progresiv„ a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de
azot ∫i pulberi provenite din instala˛ii mari de ardere;
6. Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor, al
ministrului economiei ∫i comer˛ului ∫i al ministrului
administra˛iei ∫i internelor nr. 833/545/859/2005 pentru
aprobarea Programului na˛ional de reducere a emisiilor de
dioxid de sulf, oxizi de azot ∫i pulberi provenite din
instala˛ii mari de ardere;
7. Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 152/2005
privind prevenirea ∫i controlul integrat al polu„rii, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 84/2006;
8. Hot„r‚rea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea
unor m„suri pentru reducerea emisiilor de compu∫i organici
volatili datorate utiliz„rii solven˛ilor organici Ón anumite
activit„˛i ∫i instala˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
9. Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor
nr. 859/2005 pentru aprobarea unor ghiduri:
a) Ghidul privind derularea procedurii de notificare ∫i
stabilirea unor cerin˛e specifice Ón procesul de autorizare a
anumitor activit„˛i/instala˛ii care utilizeaz„ solven˛i organici
cu con˛inut de compu∫i organici volatili;
b) Ghidul pentru elaborarea schemelor (planurilor) de
reducere, conform anexei nr. 4 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 699/2003 privind stabilirea unor m„suri pentru
reducerea emisiilor de compu∫i organici volatili datorate
utiliz„rii solven˛ilor organici Ón anumite activit„˛i ∫i instala˛ii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
c) Ghidul pentru elaborarea planului de gestionare a
solven˛ilor organici cu con˛inut de compu∫i organici volatili,
Ón conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 699/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
d) Ghidul pentru monitorizarea emisiilor de compu∫i
organici volatili datorate utiliz„rii solven˛ilor organici Ón
anumite activit„˛i ∫i instala˛ii;
10. Hot„r‚rea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea
con˛inutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare;
11. Ordinul ministrului economiei ∫i comer˛ului
nr. 115/2004 privind aprobarea Procedurii de e∫antionare
pentru verificarea respect„rii condi˛iilor privind con˛inutul de
sulf din combustibilii lichizi, cu modific„rile ulterioare;
12. Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 243/2000
privind protec˛ia atmosferei, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 655/2001;
13. Hot„r‚rea Guvernului nr. 731/2004 pentru aprobarea
Strategiei na˛ionale privind protec˛ia atmosferei;
14. Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2004 pentru aprobarea
Planului na˛ional de ac˛iune Ón domeniul protec˛iei
atmosferei;

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 27/16.I.2007

15. Hot„r‚rea Guvernului nr. 586/2004 privind Ónfiin˛area
∫i organizarea Sistemului na˛ional de evaluare ∫i gestionare
integrat„ a calit„˛ii aerului;
16. Hot„r‚rea Guvernului nr. 543/2004 privind
elaborarea ∫i punerea Ón aplicare a planurilor ∫i
programelor de gestionare a calit„˛ii aerului;
17. Hot„r‚rea Guvernului nr. 645/2005 pentru aprobarea
Strategiei na˛ionale a Rom‚niei privind schimb„rile climatice —
2005—2007;
18. Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.877/2005 pentru
aprobarea Planului na˛ional de ac˛iune privind schimb„rile
climatice (PNASC);
19. Hot„r‚rea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea
Strategiei na˛ionale Ón domeniul eficien˛ei energetice;
20. Hot„r‚rea Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea
îFoii de parcurs din domeniul energetic din Rom‚nia“, cu
modific„rile ulterioare;
21. Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.535/2003 privind
aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile
de energie;
22. Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 923/2004 privind
aprobarea Strategiei na˛ionale de s„n„tate public„;
23. Hot„r‚rea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea
condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a benzinei ∫i motorinei,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
24. Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei ∫i
comer˛ului, nr. 742/2004 privind aprobarea Sistemului de
monitorizare a calit„˛ii benzinei ∫i motorinei, cu modific„rile
ulterioare;
25. Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei ∫i
comer˛ului, nr. 907/2004 pentru aprobarea Listei
organismelor recunoscute care realizeaz„ activitatea de
e∫antionare, cu modific„rile ulterioare;
26. Hot„r‚rea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea
cerin˛elor tehnice pentru limitarea emisiilor de compu∫i
organici volatili rezulta˛i din depozitarea, Ónc„rcarea,
desc„rcarea ∫i distribu˛ia benzinei la terminale ∫i la sta˛iile
de benzin„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
27. Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor
nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind m„surarea emisiilor de compu∫i organici volatili
rezulta˛i din depozitarea ∫i Ónc„rcarea/desc„rcarea benzinei
la terminale;
28. Ordinul ministrului economiei ∫i comer˛ului
nr. 122/2005 privind Ónlocuirea anexei la Ordinul ministrului
industriei ∫i resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea
Normelor privind inspec˛ia tehnic„ a instala˛iilor,
echipamentelor ∫i dispozitivelor utilizate Ón scopul limit„rii
emisiilor de compu∫i organici volatili rezulta˛i din
depozitarea, Ónc„rcarea, desc„rcarea ∫i distribu˛ia benzinei
la terminale ∫i la sta˛iile de benzin„;
29. Ordinul ministrului economiei ∫i comer˛ului
nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspec˛ie
a instala˛iilor, echipamentelor ∫i dispozitivelor utilizate Ón
scopul limit„rii emisiilor de compu∫i organici volatili rezulta˛i
din depozitarea, Ónc„rcarea, desc„rcarea ∫i distribu˛ia
benzinei la terminale ∫i la sta˛iile de benzin„, cu
modific„rile ulterioare;
30. Ordinul ministrului economiei ∫i comer˛ului ∫i al
ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului
nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind
inspec˛ia tehnic„ a containerelor mobile utilizate pentru

transferul benzinei de la un terminal la o sta˛ie de benzin„,
la alt depozit sau terminal, Ón scopul limit„rii emisiilor de
compu∫i organici volatili rezulta˛i din opera˛iile de Ónc„rcare,
transport, desc„rcare ∫i distribu˛ie a benzinei la terminale
∫i la sta˛iile de benzin„;
31. Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.209/2004 privind
stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor
destinate a fi montate pe ma∫ini mobile nerutiere ∫i a
motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru
transportul rutier de persoane sau de marf„ ∫i stabilirea
m„surilor de limitare a emisiilor de gaze ∫i particule
poluante provenite de la acestea, Ón scopul protec˛iei
atmosferei, cu modific„rile ulterioare;
32. Hot„r‚rea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea
Planului de ac˛iune pentru protec˛ia apelor Ómpotriva
polu„rii cu nitra˛i proveni˛i din surse agricole, cu
modific„rile ulterioare;
33. Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor ∫i
al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 242/197/2005 pentru aprobarea organiz„rii Sistemului
na˛ional de monitoring integrat al solului, de supraveghere,
control ∫i decizii pentru reducerea aportului de poluan˛i
proveni˛i din surse agricole ∫i de management al
reziduurilor organice provenite din zootehnie Ón zone
vulnerabile ∫i poten˛ial vulnerabile la poluarea cu nitra˛i ∫i
pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului
na˛ional de monitoring integrat al solului, de supraveghere,
control ∫i decizii pentru reducerea aportului de poluan˛i
proveni˛i din surse agricole ∫i de management al
reziduurilor organice provenite din zootehnie Ón zone
vulnerabile ∫i poten˛ial vulnerabile la poluarea cu nitra˛i;
34. Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor ∫i
al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune
practici agricole pentru protec˛ia apelor Ómpotriva polu„rii cu
nitra˛i din surse agricole;
35. Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului nr. 1.072/2003 privind aprobarea organiz„rii
Monitoringului suport na˛ional integrat de supraveghere,
control ∫i decizii pentru reducerea aportului de poluan˛i
proveni˛i din surse agricole Ón apele subterane ∫i de
suprafa˛„ ∫i pentru aprobarea Programului de supraveghere
∫i control corespunz„tor ∫i a procedurilor ∫i instruc˛iunilor
de evaluare a datelor de monitorizare a poluan˛ilor
proveni˛i din surse agricole Ón apele de suprafa˛„ ∫i Ón
apele subterane;
36. Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2004
privind instituirea Programului de stimulare a Ónnoirii
Parcului na˛ional auto, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 72/2005;
37. Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor
nr. 130/2005 pentru aprobarea Instruc˛iunilor privind
modalit„˛ile de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de
stimulare a Ónnoirii Parcului na˛ional auto, modificat„ ∫i
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 1/2005;
38. Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 38/2006
privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de
stimulare a Ónnoirii Parcului na˛ional auto, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 373/2006;
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39. Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor
nr. 579/2006 pentru aprobarea Instruc˛iunilor privind
modalit„˛ile de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a
Programului de stimulare a Ónnoirii Parcului na˛ional auto;
40. Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 105/2006;
41. Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor
nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al
contribu˛iilor ∫i taxelor datorate la Fondul pentru mediu;
42. Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului
dintre Regatul Belgiei, Republica Ceh„, Regatul

Danemarcei, Republica Federal„ Germania, Republica
Estonia, Republica Elen„, Regatul Spaniei, Republica
Francez„, Irlanda, Republica Italian„, Republica Cipru,
Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al
Luxemburgului, Republica Ungar„, Republica Malta, Regatul
ﬁ„rilor de Jos, Republica Austria, Republica Polon„,
Republica Portughez„, Republica Slovenia, Republica
Slovac„, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit
al Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord (state membre ale
Uniunii Europene) ∫i Republica Bulgaria ∫i Rom‚nia privind
aderarea Republicii Bulgaria ∫i a Rom‚niei la Uniunea
European„, semnat de Rom‚nia la Luxemburg la 25 aprilie
2005.

SECﬁIUNEA a 2-a*)
Evolu˛ia privind emisiile anuale pentru perioada 1980 — 2004

*) Sec˛iunea a 2-a este reprodus„ Ón facsimil.
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SECﬁIUNEA a 3-a
Prognozele de emisii, pentru anul 2010, de dioxid de sulf
∫i oxizi de azot provenite de la instala˛iile mari de ardere

ﬁin‚nd cont de contribu˛ia substan˛ial„ a emisiilor
provenite din instala˛iile mari de ardere la totalul emisiilor
totale anuale, prin Programul na˛ional de reducere a
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot ∫i pulberi
provenite din instala˛ii mari de ardere, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor, al ministrului
economiei ∫i comer˛ului ∫i al ministrului administra˛iei ∫i
internelor nr. 833/545/859/2005, s-au stabilit nivelurile de
emisie ce trebuie atinse etapizat p‚n„ Ón anul 2017, Ón
scopul reducerii emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de
azot ∫i pulberi provenite din instala˛iile mari de ardere. La
stabilirea acestor niveluri de emisie s-a avut Ón vedere
asigurarea respect„rii plafoanelor na˛ionale de emisie
pentru dioxid de sulf ∫i oxizi de azot pentru anul 2010.
Œn vederea Óndeplinirii obiectivelor Programului na˛ional
de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot ∫i
pulberi provenite din instala˛ii mari de ardere, s-au stabilit

m„suri de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de
azot ∫i pulberi, termene de realizare ∫i mecanismul de
monitorizare a acestora. Astfel, au fost stabilite emisiile˛int„ pentru dioxid de sulf, oxizi de azot ∫i pulberi,
calculate ca sum„ a contribu˛iilor individuale anuale ale
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot ∫i pulberi
provenite din instala˛iile mari de ardere, incluse Ón
Programul na˛ional de reducere a emisiilor de dioxid de
sulf, oxizi de azot ∫i pulberi provenite din instala˛ii mari de
ardere, av‚nd Ón vedere obligativitatea introducerii celor mai
bune tehnici disponibile pentru conformarea cu valorile
limit„ de emisie.
Emisiile-˛int„ de dioxid de sulf ∫i oxizi de azot au o
evolu˛ie descresc„toare ca urmare a implement„rii
progresive de c„tre titularii activit„˛ilor a m„surilor de
conformare cu valorile limit„ de emisie.
Nivelurile emisiilor ∫i emisiile-˛int„ de dioxid de sulf ∫i
oxizi de azot pentru anul 2010, provenite de la instala˛iile
mari de ardere, sunt prezentate Ón tabelul nr. 7, comparativ
cu plafoanele na˛ionale de emisie stabilite pentru
anul 2010.
Tabelul nr. 7

Poluant

Emisii provenite de la instala˛ii mari de ardere
pentru anul 2010 (mii tone/an)
Emisii-˛int„

Plafoanele na˛ionale de emisii
pentru anul 2010 (mii tone/an)

Niveluri de emisii

SO2

328

336

918

NOx

103,7

114

437

SECﬁIUNEA a 4-a
Prevenirea, reducerea ∫i controlul emisiilor de dioxid de sulf,
oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac

Procesul de transpunere ∫i implementare a legisla˛iei
europene de mediu a determinat cre∫terea controlului
asupra emisiilor pentru toate sursele semnificative de
poluare, incluz‚nd sursele industriale ∫i de transport.
Legisla˛ia na˛ional„ Ón vigoare privind emisiile de dioxid
de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac
include strategii ∫i planuri na˛ionale Ón care sunt cuprinse
m„suri pentru Óndeplinirea obiectivelor de prevenire,
reducere ∫i control al emisiilor.
4.1. Strategii adoptate la nivel na˛ional Ón vederea
prevenirii, reducerii ∫i controlului emisiilor de poluan˛i
atmosferici
a) Strategia na˛ional„ privind protec˛ia atmosferei
Hot„r‚rea Guvernului nr. 731/2004 pentru aprobarea
Strategiei na˛ionale privind protec˛ia atmosferei are ca scop
crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea ∫i
implementarea unui sistem integrat de gestionare a calit„˛ii
aerului, eficient din punct de vedere economic. Prevederile
Hot„r‚rii Guvernului nr. 731/2004 includ responsabilit„˛ile
specifice Ón domeniul protec˛iei atmosferei ale autorit„˛ilor
publice de la nivel na˛ional, teritorial ∫i local, obiectivul
general al Strategiei na˛ionale privind protec˛ia atmosferei
fiind protejarea s„n„t„˛ii umane ∫i a mediului.
Prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2004 se aprob„
Planul na˛ional de ac˛iune Ón domeniul protec˛iei atmosferei
(PNAP), ca rezultat principal al Strategiei na˛ionale privind
protec˛ia atmosferei. Acest plan stabile∫te un set de m„suri
care trebuie Óntreprinse Ón vederea atingerii obiectivelorcheie ale strategiei, precum ∫i autorit„˛ile responsabile.
Termenul de realizare a ac˛iunilor cuprinse Ón PNAP este
sf‚r∫itul anului 2006, urm‚nd s„ se actualizeze Ón cursul
anului 2007.

Strategia na˛ional„ ∫i Planul de ac˛iune privind protec˛ia
atmosferei prezint„ politicile Rom‚niei legate de gestionarea
calit„˛ii aerului.
b) Strategia na˛ional„ privind schimb„rile climatice
Rom‚nia a ratificat prin Legea nr. 24/1994 Conven˛iacadru a Na˛iunilor Unite asupra schimb„rilor climatice,
semnat„ la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992. Rom‚nia este
prima parte men˛ionat„ Ón anexa I la conven˛ie, care a
ratificat, prin Legea nr. 3/2001, ∫i Protocolul de la Kyoto la
Conven˛ia-cadru a Na˛iunilor Unite asupra schimb„rilor
climatice, adoptat la 11 decembrie 1997.
Potrivit prevederilor Protocolului de la Kyoto, Rom‚nia
s-a angajat s„ reduc„ emisiile de gaze cu efect de ser„
cu 8% fa˛„ de nivelul emisiilor din 1989, considerat an de
referin˛„, Ón prima perioad„ de angajament 2008—2012.
Din analiza ultimului inventar na˛ional al emisiilor de
gaze cu efect de ser„, realizat Ón anul 2006 Ón conformitate
cu Formularul comun de raportare ∫i Raportul privind
Inventarul na˛ional pentru anii cuprin∫i Ón intervalul 1989—2004,
nivelul emisiilor de gaze cu efect de ser„ este cu circa
47% mai sc„zut dec‚t valoarea-˛int„ prev„zut„ Ón Protocolul
de la Kyoto. Œntr-un scenariu ce prevede o puternic„
cre∫tere economic„ Ón lipsa oric„ror m„suri suplimentare de
reducere, este foarte pu˛in probabil ca emisiile s„ creasc„
peste nivelul valorii-˛int„ prev„zute de Protocolul de la
Kyoto Ónainte de Óncheierea primei perioade de angajament
(2012).
De∫i mecanismele prev„zute de Protocolul de la Kyoto
sunt mecanisme îvoluntare”, Rom‚nia s-a implicat cu
succes Ón realizarea unor proiecte de investi˛ii de tip
implementare Ón comun (JI), conform Protocolului de la
Kyoto. Marea majoritate a proiectelor aprobate p‚n„ Ón
prezent se situeaz„ Ón zona autorit„˛ilor locale, ∫i anume:
retehnologizarea sistemelor de Ónc„lzire centralizat„ ∫i
Ónchiderea de depozite de de∫euri. Aceste investi˛ii au un
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impact pozitiv pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect
de ser„ ∫i, Ón general, asupra mediului, dar ∫i din punct
de vedere social.
Strategia na˛ional„ a Rom‚niei privind schimb„rile
climatice — 2005—2007 (SNSC), aprobat„ prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 645/2005, define∫te politicile Rom‚niei
privind respectarea obliga˛iilor interna˛ionale prev„zute de
Conven˛ia-cadru a Na˛iunilor Unite asupra schimb„rilor
climatice (UNFCCC) ∫i de Protocolul de la Kyoto, precum
∫i priorit„˛ile na˛ionale ale Rom‚niei Ón domeniul
schimb„rilor climatice. SNSC prezint„, de asemenea,
beneficiile de mediu ∫i economice pentru Rom‚nia privind
participarea la implementarea mecanismelor flexibile stabilite
prin Protocolul de la Kyoto, ∫i anume Implementarea Ón
comun (JI) ∫i Comercializarea interna˛ional„ a emisiilor
(IET).
Pentru implementarea SNSC, prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.877/2005 a fost adoptat Planul na˛ional de ac˛iune
privind schimb„rile climatice (PNASC), care con˛ine ac˛iuni
concrete, inclusiv sursele de finan˛are ale acestora ∫i
institu˛iile responsabile, menite s„ asigure Óndeplinirea
obiectivelor generale ∫i specifice prev„zute de SNSC, Ón
perioada 2005—2007.
c) Strategia na˛ional„ de s„n„tate public„
Œn Strategia na˛ional„ de s„n„tate public„, aprobat„ prin
Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 923/2004, Ómbun„t„˛irea
calit„˛ii mediului ∫i protejarea popula˛iei Ómpotriva riscurilor
polu„rii mediului sunt considerate obiective prioritare ale
medicinii preventive, lu‚ndu-se Ón considerare calitatea
aerului, a apei, a alimentelor, a locului de munc„, a
a∫ez„rilor umane ∫i a factorilor fizici, cum ar fi zgomotul ∫i
radia˛iile, ca grup„ de determinan˛i ai st„rii de s„n„tate.
4.2. Implementarea cerin˛elor de prevenire ∫i control
integrat al polu„rii (IPPC)
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 152/2005 privind
prevenirea ∫i controlul integrat al polu„rii, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 84/2006, transpune
Ón legisla˛ia na˛ional„ prevederile Directivei 96/61/CE privind
prevenirea ∫i controlul integrat al polu„rii (IPPC), care prin
Óns„∫i scopul ei are o contribu˛ie substan˛ial„ la prevenirea,
reducerea ∫i controlul emisiilor de poluan˛i Ón mediu.
O etap„ important„ Ón introducerea Ón Rom‚nia a
tehnologiilor de mediu performante a avut loc dup„
anul 2002, an Ón care a fost creat cadrul legal, ulterior
Ónlocuit Ón anul 2005, pentru Ónfiin˛area sistemului de
implementare a controlului integrat al polu„rii. Scopul
sistemului integrat este implementarea de m„suri de
prevenire sau de reducere a emisiilor Ón atmosfer„, ap„ ∫i
sol, inclusiv a m„surilor privind managementul de∫eurilor,
pentru activit„˛ile care se afl„ sub inciden˛a Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 152/2005, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 84/2006, pentru atingerea unui
Ónalt nivel de protec˛ie a mediului ca un Óntreg.
Œn concordan˛„ cu angajamentele asumate de Rom‚nia
Ón procesul de negociere, stabilite prin Planul de
implementare al Directivei 96/61/CE, se a∫teapt„ o
reducere progresiv„ a emisiilor de poluan˛i Ón mediu, pe
m„sur„ ce unit„˛ile se conformeaz„ cu prevederile
Directivei 96/61/CE. Prin Planul de implementare al
Directivei 96/61/CE s-au prev„zut modul ∫i termenul de
Ómbun„t„˛ire substan˛ial„ a performan˛elor de mediu prin
aplicarea Ón practic„ a recomand„rilor celor mai bune
tehnici disponibile, promovate de documentele de referin˛„
pentru cele mai bune tehnici disponibile (BREF).
Recomand„rile documentelor de referin˛„ privind cele
mai bune tehnici disponibile (BREF) ofer„ operatorilor care
desf„∫oar„ activit„˛i ce se afl„ sub inciden˛a prevederilor

Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 152/2005, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 84/2006,
alternative ∫i mecanisme care puse Ón practic„ s„ asigure
c„ func˛ionarea instala˛iilor respect„ cerin˛ele specifice de
mediu, concomitent cu cre∫terea productivit„˛ii prin
reducerea pierderilor.
Œn vederea introducerii celor mai bune tehnici disponibile
∫i implement„rii de m„suri preventive pentru eliminarea sau
reducerea emisiilor provenite de la anumite activit„˛i
economice, inclusiv a implement„rii de m„suri referitoare la
managementul de∫eurilor, s-au ob˛inut perioade de tranzi˛ie
Óntre 1 ∫i 8 ani pentru 195 de instala˛ii existente, p‚n„ cel
mai t‚rziu la 31 decembrie 2015. Din totalul instala˛iilor
care se afl„ sub inciden˛a prevederilor Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 152/2005, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 84/2006, inventariate Ón
anul 2006 (638 de instala˛ii), 68% trebuie s„ se
conformeze p‚n„ la 30 octombrie 2007, iar restul de 32%
se vor conforma e∫alonat p‚n„ cel mai t‚rziu la
31 decembrie 2015. Aceste instala˛ii Ó∫i desf„∫oar„
activitatea practic Ón Óntreaga economie rom‚neasc„:
industria energetic„, produc˛ia ∫i prelucrarea metalelor,
industria chimic„, industria mineralelor, industria celulozei ∫i
h‚rtiei, industria textil„, t„b„cirea pieilor ∫i bl„nurilor,
industria alimentar„, depozitarea sau reciclarea carcaselor
∫i de∫eurilor animale, cre∫terea intensiv„ a p„s„rilor ∫i
porcilor, tratarea suprafe˛elor prin folosirea de solven˛i
organici, producerea de carbon sau grafit.
Œn consecin˛„, la nivel na˛ional, Ón intervalul 2002 —
noiembrie 2006 au fost emise 327 de autoriza˛ii integrate
de mediu pentru instala˛ii apar˛in‚nd categoriilor de
instala˛ii ce desf„∫oar„ activit„˛i specifice domeniului
prevenirii ∫i controlului integrat al polu„rii, prev„zute Ón
anexa nr. 1 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 152/2005, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 84/2006. Pentru fiecare dintre acestea au fost
introduse sau sunt Ón curs de aplicare tehnologii de mediu
performante, Ón concordan˛„ cu recomand„rile documentelor
de referin˛„ pentru cele mai bune tehnici disponibile
(BREF).
4.3. Implementarea cerin˛elor de limitare a emisiilor de
poluan˛i Ón aer proveni˛i de la instala˛ii mari de ardere
Hot„r‚rea Guvernului nr. 541/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
prevederile Directivei 2001/80/CE privind stabilirea unor
m„suri pentru limitarea emisiilor Ón aer ale anumitor
poluan˛i proveni˛i din instala˛ii mari de ardere.
Œn urma analizei stadiului de conformare a instala˛iilor
mari de ardere cu valorile limit„ de emisie pentru dioxid de
sulf, oxizi de azot ∫i pulberi, prev„zute de Hot„r‚rea
Guvernului nr. 541/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, au fost identificate 109 instala˛ii mari de ardere
neconforme.
Conformarea instala˛iilor mari de ardere cu valorile limit„
de emisie nu este posibil„ Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie
2008, a∫a cum prevede Directiva 2001/80/CE, motiv pentru
care s-au solicitat perioade de tranzi˛ie cuprinse Óntre
1 ianuarie 2008 ∫i 31 decembrie 2013 ∫i 1 ianuarie 2016—
31 decembrie 2017.
Œn vederea reducerii emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de
azot ∫i pulberi provenite din instala˛iile mari de ardere, prin
conformarea cu valorile limit„ de emisie, a fost aprobat
Programul na˛ional de reducere a emisiilor de dioxid de
sulf, oxizi de azot ∫i pulberi provenite din instala˛ii mari de
ardere prin Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor, al ministrului economiei ∫i comer˛ului ∫i al
ministrului administra˛iei ∫i internelor nr. 833/545/859/2005.
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Reducerile de emisii rezultate Ón urma aplic„rii
Programului na˛ional de reducere a emisiilor de dioxid de
sulf, oxizi de azot ∫i pulberi provenite din instala˛ii mari de
ardere se raporteaz„ la emisiile din anul de referin˛„ 1980.

Reducerile procentuale ob˛inute Ón urma implement„rii
m„surilor pentru conformarea cu valorile limit„ de
emisie a instala˛iilor mari de ardere se prezint„ Ón
tabelul nr. 8.

Tabel nr. 8
Emisii de NOx

Emisii de SO2
Anul
(mii tone)

1980
2007
2008
2010

Reduceri procentuale

561.000
534.698
512.043
328.052

M„surile de natur„ tehnologic„ propuse de titularii
activit„˛ilor Ón cadrul Programului na˛ional de reducere a
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot ∫i pulberi provenite
din instala˛ii mari de ardere, care conduc la reducerea
emisiilor de poluan˛i, sunt, Ón principal: schimbarea
combustibilului utilizat cu unul mai pu˛in poluant,
modificarea tehnologiei ∫i a echipamentelor de combustie,
utilizarea tehnicilor de reducere a emisiilor de poluan˛i.
Conform prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 541/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, titularul activit„˛ii
are obliga˛ia de a informa autorit„˛ile publice competente
pentru protec˛ia mediului asupra rezultatelor m„sur„torilor
continue,
m„sur„torilor
discontinue,
controlului
echipamentelor de m„surare, precum ∫i asupra tuturor
celorlalte opera˛ii legate de activitatea de monitorizare a
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot ∫i pulberi provenite
de la instala˛iile mari de ardere, Ón scopul evalu„rii
conform„rii cu prevederile actelor de reglementare din
domeniul protec˛iei mediului ∫i cu Programul na˛ional de
reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot ∫i
pulberi provenite din instala˛ii mari de ardere.
4.4. Implementarea cerin˛elor de reducere a emisiilor
de compu∫i organici volatili datorate utiliz„rii solven˛ilor
organici Ón anumite activit„˛i ∫i instala˛ii
Hot„r‚rea Guvernului nr. 699/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
prevederile Directivei 1999/13/CE privind reducerea emisiilor
de compu∫i organici volatili datorate utiliz„rii solven˛ilor
organici Ón anumite activit„˛i ∫i instala˛ii.
Prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 699/2003, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, se reglementeaz„ emisiile de
compu∫i organici volatili provenite din utilizarea solven˛ilor
organici, prin m„suri ∫i proceduri care se aplic„ pentru 20
de activit„˛i ∫i instala˛ii care cad sub inciden˛a acestei
hot„r‚ri. Titularii de activit„˛i care se afl„ sub inciden˛a
prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 699/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, au obliga˛ia s„ aplice
m„surile care asigur„ conformarea condi˛iilor de operare a
acestor instala˛ii cu cerin˛ele de respectare a valorii limit„
de emisie sau s„ aplice o schem„ de reducere a emisiilor
de compu∫i organici volatili.

4,70%
8,72%
41,52%

(mii tone)

Reduceri procentuale

135.000
117.164
110.508
103.733

13,21%
18,14%
23,16%

Œn sprijinul titularilor de activitate ∫i pentru asigurarea
implement„rii prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 699/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, s-au elaborat
ghiduri de implementare aprobate prin Ordinul ministrului
mediului ∫i gospod„ririi apelor nr. 859/2005.
Prin adoptarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 735/2006 a fost
transpus„ total Directiva 2004/42/CE, care are ca obiectiv
limitarea con˛inutului total de compu∫i organici volatili Ón
anumite vopsele, lacuri ∫i produse de refinisare a
suprafe˛elor vehiculelor pentru a preveni sau reduce
poluarea aerului cauzat„ de formarea ozonului troposferic
prin ac˛iunea compu∫ilor organici volatili. Hot„r‚rea
Guvernului nr. 735/2006 stabile∫te specifica˛iile tehnice
pentru anumite vopsele, lacuri ∫i produse de refinisare a
suprafe˛elor vehiculelor.
4.5. Implementarea cerin˛elor privind stabilirea
condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a benzinei ∫i motorinei
Hot„r‚rea Guvernului nr. 689/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
prevederile Directivei 2003/17/CE, care modific„ Directiva
98/70/CE privind calitatea benzinei ∫i motorinei.
Prin prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 689/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se stabilesc condi˛iile
de introducere pe pia˛„ a benzinei ∫i a motorinei
identificate conform anumitor pozi˛ii tarifare din Tariful
vamal de import al Rom‚niei.
Prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei ∫i
comer˛ului nr. 742/2004 privind aprobarea Sistemului de
monitorizare a calit„˛ii benzinei ∫i motorinei, a c„rui anex„
a fost Ónlocuit„ prin Ordinul ministrului economiei ∫i
comer˛ului nr. 58/2006, se asigur„ cadrul legal pentru
monitorizarea calitativ„ ∫i cantitativ„ a benzinei ∫i motorinei
introduse pe pia˛„.
4.6. Implementarea cerin˛elor privind limitarea
con˛inutului de sulf din combustibilii lichizi
Hot„r‚rea Guvernului nr. 142/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
prevederile Directivei 1999/32/CE, care modific„ Directiva
93/12/CEE privind limitarea con˛inutului de sulf din
combustibilii lichizi.
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Prin prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 142/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se reglementeaz„
condi˛iile de introducere pe pia˛„ ∫i de utilizare a anumitor
combustibili lichizi Ón scopul reducerii emisiilor de dioxid de
sulf rezultate din arderea acestora, Ón vederea diminu„rii
efectelor negative ale acestor emisii asupra s„n„t„˛ii
popula˛iei ∫i calit„˛ii mediului.
Conform Procedurii de e∫antionare pentru verificarea
respect„rii condi˛iilor privind con˛inutul de sulf din
combustibilii lichizi, aprobat„ prin Ordinul ministrului
economiei ∫i comer˛ului nr. 115/2004, cu modific„rile
ulterioare, pentru agen˛ii economici se stabilesc obliga˛ii Ón
vederea respect„rii condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i
utilizare a combustibililor lichizi care intr„ sub inciden˛a
prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 142/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
4.7. Implementarea cerin˛elor privind limitarea emisiilor
de gaze ∫i particule poluante provenite de la motoare cu
ardere intern„, instalate pe ma∫ini mobile nerutiere
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.209/2004, modificat„ prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.176/2004, transpune Ón legisla˛ia
na˛ional„ prevederile Directivei 97/68/CE referitoare la
m„surile privind limitarea emisiilor de gaze ∫i particule
poluante provenite de la motoare cu ardere intern„,
instalate pe ma∫ini mobile nerutiere, modificat„ ∫i
completat„ prin Directiva 2001/63/CE privind adaptarea la
progresul tehnic a Directivei 97/68/CE ∫i prin Directiva
2002/88/CE pentru amendarea Directivei 97/68/CE.
Implementarea prevederilor acestor acte normative
contribuie la buna func˛ionare a pie˛ei interne, asigur‚nd
protec˛ia s„n„t„˛ii persoanelor ∫i a mediului. Astfel sunt
permise introducerea pe pia˛„ ∫i, dup„ caz, Ónregistrarea
motoarelor noi, montate sau nemontate pe ma∫ini, doar
dac„ acestea Óndeplinesc cerin˛ele prev„zute Ón aceste acte
legislative.
4.8. Reglement„ri specifice Ón sectorul de transport
privind emisiile de poluan˛i
ﬁin‚nd cont de necesitatea diminu„rii efectelor negative
ale polu„rii aerului asupra s„n„t„˛ii popula˛iei ∫i mediului,
Ón anul 2005 s-a adoptat Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de
stimulare a Ónnoirii Parcului na˛ional auto, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 72/2005, iar Ón
anul 2006 s-a adoptat Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a
Programului de stimulare a Ónnoirii Parcului na˛ional auto,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 373/2006.
Prevederile acestor acte normative au Ón vedere
diminuarea polu„rii aerului Ón aglomer„rile urbane datorate
emisiilor de gaze de e∫apament de la autoturisme, care au
o pondere substan˛ial„ printre sursele de poluare, Ón scopul
Óncadr„rii emisiilor Ón valorile limit„ admise la nivel
european pentru aerul ambiental, prin scoaterea din uz a
autoturismelor care nu respect„ standardele na˛ionale ∫i
europene Ón materie ∫i cre∫terea accesibilit„˛ii la
cump„rarea de autoturisme noi de c„tre toate categoriile
sociale.

4.9. Reglement„ri specifice Ón sectorul agricol privind
emisiile de amoniac
Hot„r‚rea Guvernului nr. 964/2000, modificat„ ∫i
completat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.360/2005,
transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva 91/676/CEE
privind protec˛ia apelor Ómpotriva polu„rii cauzate de nitra˛ii
proveni˛i din surse agricole.
Planul de ac˛iune pentru protec˛ia apelor Ómpotriva
polu„rii cu nitra˛i proveni˛i din surse agricole are ca
obiective reducerea polu„rii apelor, cauzat„ de nitra˛ii
proveni˛i din surse agricole, prevenirea polu„rii cu nitra˛i ∫i
ra˛ionalizarea ∫i optimizarea utiliz„rii Óngr„∫„mintelor chimice
∫i organice ce con˛in compu∫i ai azotului.
Ca urmare a implement„rii prevederilor Ordinului
ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului
nr. 1.072/2003 privind aprobarea organiz„rii Monitoringului
suport na˛ional integrat de supraveghere, control ∫i decizii
pentru reducerea aportului de poluan˛i proveni˛i din surse
agricole Ón apele subterane ∫i de suprafa˛„ ∫i pentru
aprobarea Programului de supraveghere ∫i control
corespunz„tor ∫i a procedurilor ∫i instruc˛iunilor de evaluare
a datelor de monitorizare a poluan˛ilor proveni˛i din surse
agricole Ón apele de suprafa˛„ ∫i Ón apele subterane, s-au
identificat zonele vulnerabile din punct de vedere al
contamin„rii cu nitra˛i din surse agricole.
Œn vederea reducerii emisiilor de amoniac, Ordinul
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor ∫i al
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune
practici agricole pentru protec˛ia apelor Ómpotriva polu„rii cu
nitra˛i din surse agricole are ca scop recomandarea celor
mai utile practici, m„suri ∫i metode posibil de aplicat de
c„tre fiecare fermier, produc„tor agricol, pentru protec˛ia
apelor Ómpotriva polu„rii cu fertilizan˛i, Ón special nitra˛i
proveni˛i din activit„˛i agricole.
Prevederile codului men˛ionat la alineatul anterior sunt
obligatorii Ón zonele vulnerabile din punct de vedere al
nutrien˛ilor din surse agricole.
4.10. Alte reglement„ri
Av‚nd Ón vedere unul dintre principiile Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2005 privind protec˛ia
mediului, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 265/2006, ∫i anume principiul îpoluatorul pl„te∫te“, s-a
stabilit cadrul legislativ ∫i economic potrivit c„ruia costurile
pentru reducerea emisiilor s„ fie suportate de generatorul
acestora. Astfel, prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 105/2006, s-a stabilit
un instrument economico-financiar destinat sus˛inerii ∫i
realiz„rii proiectelor pentru protec˛ia mediului, Ón
conformitate cu dispozi˛iile legale Ón vigoare Ón domeniul
protec˛iei mediului.
O parte dintre veniturile Fondului pentru mediu se
constituie din taxele pentru emisiile de poluan˛i Ón
atmosfer„, Óncasate de la operatorii economici poluatori,
conform prevederilor Ordinului ministrului mediului ∫i
gospod„ririi apelor nr. 578/2006.
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SECﬁIUNEA a 5-a
Implementarea ∫i monitorizarea PNRPE

Implementarea PNRPE se monitorizeaz„ prin elaborarea
anual„ a inventarelor na˛ionale de emisie pentru dioxid de
sulf, oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac.
Elaborarea anual„ a inventarelor de emisii la nivel
na˛ional se realizeaz„ conform obliga˛iilor de raportare
asumate de Rom‚nia prin ratificarea protocoalelor
Conven˛iei asupra polu„rii atmosferice transfrontiere pe
distan˛e lungi, ratificate prin Legea nr. 271/2003, precum ∫i
prin transpunerea Ón legisla˛ia na˛ional„ a prevederilor
Directivei 2001/81/CE privind plafoanele na˛ionale de emisie
pentru anumi˛i poluan˛i atmosferici.
Inventarele na˛ionale de emisii eviden˛iaz„ nivelul anual
al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compu∫i
organici volatili ∫i amoniac ∫i reprezint„ instrumente de
control Ón vederea respect„rii plafoanelor na˛ionale de
emisie pentru anul 2010.
Asigurarea continuit„˛ii elabor„rii inventarelor na˛ionale
de emisii cu respectarea cerin˛elor de consisten˛„ ∫i
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comparabilitate a datelor este necesar„ ∫i pentru adoptarea
unor m„suri suplimentare, Ón cazul nerespect„rii p‚n„ cel
t‚rziu Ón anul 2010 a plafoanelor na˛ionale de emisie, ∫i
men˛inerea respect„rii acestor plafoane de emisie Ón fiecare
an Óncep‚nd cu anul 2010.
SECﬁIUNEA a 6-a
Dispozi˛ii finale

PNRPE se actualizeaz„ ∫i se revizuie∫te conform
prevederilor art. 12 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.856/2005.
Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului
asigur„ completarea PNRPE cu distribu˛ia geografic„ a
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici
volatili ∫i amoniac ∫i prognozele de emisii pentru
anul 2010, Ón termen de 8 luni de la intrarea Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri.
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului asigur„
elaborarea prognozelor de emisii pentru anul 2010, Ón termen
de 5 luni de la intrarea Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.359/2001
privind atestarea domeniului public al jude˛ului Prahova, precum ∫i al municipiilor,
ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Prahova
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa nr. 46 îInventarul bunurilor care
apar˛in domeniului public al comunei Dumbrava“ la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea
domeniului public al jude˛ului Prahova, precum ∫i al
municipiilor, ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Prahova,

publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 128
din 18 februarie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se completeaz„ cu pozi˛iile nr. 48—50,
prev„zute Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.
Nr. 1.884.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

ANEX√
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Protocolului adi˛ional, semnat la Bucure∫ti la data de 14 decembrie 2006,
la Memorandumul de Ón˛elegere dintre Ministerul Integr„rii Europene ∫i Programul Na˛iunilor Unite
pentru Dezvoltare referitor la cofinan˛area ∫i administrarea proiectului îExtinderea implement„rii
Agendei locale 21 Ón Rom‚nia“, semnat la Bucure∫ti la 12 mai 2006 ∫i aprobat
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 898/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 659 din 31 iulie 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele ∫i
av‚nd Ón vedere prevederile art. III pct. 3 din Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru
Dezvoltare, semnat la Bucure∫ti la 23 ianuarie 1991, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 113/1991, cu complet„rile
ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Protocolul adi˛ional, semnat
la Bucure∫ti la data de 14 decembrie 2006, la
Memorandumul de Ón˛elegere dintre Ministerul Integr„rii
Europene ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare

referitor la cofinan˛area ∫i administrarea proiectului
îExtinderea implement„rii Agendei locale 21 Ón Rom‚nia“,
semnat la Bucure∫ti la 12 mai 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Alexandros Galia˛atos,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
C„t„lin-Ionel D„nil„,
secretar de stat
Ministrul mediului ∫i gospod„riri apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 22 decembrie 2006.
Nr. 1.917.
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P R O T O C O L A D I ﬁ I O N A L *)

la Memorandumul de Ón˛elegere dintre Ministerul Integr„rii Europene ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare
referitor la cofinan˛area ∫i administrarea proiectului îExtinderea implement„rii Agendei locale 21 Ón Rom‚nia“,
semnat la Bucure∫ti la 12 mai 2006

*) Protocolul adi˛ional este reprodus Ón facsimil.
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Pentru Ministerul Integr„rii Europene,
Anca Daniela Boagiu,
ministrul integr„rii europene

Pentru Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare,
Soknan Han Jung,
reprezentant rezident
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

DECIZIE
privind aprobarea Standardului de performan˛„ pentru serviciul de transport al gazelor naturale
∫i a Standardului de performan˛„ pentru serviciul de distribu˛ie a gazelor naturale
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 8 lit. n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.
Art. 1. — (1) Se aprob„ Standardul de performan˛„
pentru serviciul de transport al gazelor naturale, prev„zut Ón
anexa nr. 1*) care face parte integrant„ din prezenta
decizie.
(2) Se aprob„ Standardul de performan˛„ pentru
serviciul de distribu˛ie a gazelor naturale, prev„zut Ón anexa
nr. 2*) care face parte integrant„ din prezenta decizie.

Art. 2. — Compartimentele de resort din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor
Naturale, operatorul de transport ∫i operatorii sistemelor de
distribu˛ie vor duce la Óndeplinire prevederile prezentei
decizii.
Art. 3. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu
Bucure∫ti, 13 decembrie 2006.
Nr. 1.361.
*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 27 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona
de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

DECIZIE
privind aprobarea Condi˛iilor de valabilitate a licen˛ei pentru transportul gazelor naturale
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 8 lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.
Art. 1. — Se aprob„ Condi˛iile de valabilitate a licen˛ei
pentru transportul gazelor naturale, prev„zute Ón anexa*)
care face parte integrant„ din prezenta decizie.
Art. 2. — Compartimentele de resort din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor

Naturale ∫i operatorul Sistemului na˛ional de transport vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentei decizii.
Art. 3. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu
Bucure∫ti, 13 decembrie 2006.
Nr. 1.362.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 27 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea unei licen˛e de concesiune pentru explorare
Av‚nd Ón vedere art. 15 ∫i art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea minereurilor metalifere din perimetrul ™umuleu,
jude˛ul Harghita, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i Societatea

Comercial„ Eastern Mediterranean Resources Public
Limited Cipru, Ón calitate de concesionar.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Bogdan G„budeanu
Bucure∫ti, 8 ianuarie 2007.
Nr. 4.
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