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Legislaţie orizontală 

 

Nr. 

crt. 

Decizia 

UE 
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responsabilă 
Cadrul legislativ existent 
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legislative 

care se 

impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  32008D0050 

Decizia 2008/50/CE din 13 

decembrie 2007 de stabilire a 

normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 

1367/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind 

Convenţia de la Aarhus, în ceea 

ce priveşte cererile de 

reexaminare internă a actelor 

administrative (JO L 13, 

16.1.2008, p. 24-26) 

MMAP Legea nr. 554/2004 (MO nr. 1154/07.12.2004) a 

contenciosului administrativ, modificată şi 

completată de OUG nr. 190/2005 (MO nr. 

1179/28.12.2005), Legea nr. 262/2007 (MO nr. 

510/30.07.2007), Legea nr. 97/2008 (MO nr. 

294/15.04.2008), Legea nr. 100/2008 (MO nr. 

375/16.05.2008),  Legea nr. 202/2010 (MO nr. 

714/26.10.2010), Legea nr. 299/2011 (MO nr. 

916/22.12.2011), Legea nr. 76/2012 (MO nr. 

365/30.05.2012), Legea nr. 187/2012 (MO 

nr. 757/12.11.2012), Decizia nr. 1039/2012 

(MO nr. 61/29.01.2012) şi Legea nr. 

138/2014 (MO nr. 753/16.10.2014) 
HG nr. 878/2005 (MO nr. 760/22.08.2005) 

privind accesul publicului la informaţia privind 

mediul, modificată de OUG nr. 70/2009 (MO nr. 

444/29.06.2009) 

HG nr. 445/2009 (MO nr. 481/13.07.2009) 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului, modificată şi 

completată de HG nr. 17/2012 (MO nr. 

48/20.01.2012) 

- - - 

2.  32009D0442 

Decizia 2009/442/CE din 5 iunie 

2009 de implementare a 

Directivei 2007/2/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului în ceea ce priveşte 

monitorizarea şi raportarea 

[notificată cu numărul C(2009) 

ANCPI OG nr. 4(r1)/2010 (MO nr. 433/13.06.2014) 

privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru 

informaţii spaţiale în România 

HG nr. 579/2015 (MO nr. 585/04.08.2015) 

privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale 

autorităţilor publice, precum şi a structurilor 

tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale 

şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în 

- - - 
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4199] (Text cu relevanţă pentru 

SEE) JO L 148, 11.6.2009, p. 18-

26, cu rectificarea 

32009D0442R00(1) (JO L 322, 

9.12.2009, p. 40-40) 

comun a acestora 

3.  32013D1386 

Decizia 1386/2013 privind un 

Program general al Uniunii de 

acțiune pentru mediu până în 

2020 „O viață bună, în limitele 

planetei noastre” (JO L 354, 

28.12.2013, p. 171-200) 

MMAP - - - - 
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