
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 

 

 

Secţiunea a 2-a:  

Motivul emiterii proiectului de act normativ 

 

 1. Descrierea situaţiei 

actuale 

    

              În iunie 2011, România a transpus în legislația națională Directiva nr. 

2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind 

calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene L 152/1 din 11 iunie 2008 și Directiva 2004/107/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, 

cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul 

înconjurător, prin adoptarea Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător. 

            Legea nr.104/2011 are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca 

întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător 

acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător 

stabilite prin prezenta lege și îmbunătățirea acesteia în celelalte cazuri.  

            Conform art. 84 din Legea 104/2011, anexele fac parte integrantă din lege şi 

se actualizează prin hotărâre a Guvernului în funcţie de adaptările la progresul 

tehnic în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia europeană în domeniu, 

fără a conduce însă la modificarea directă sau indirectă a valorilor limită, respectiv a 

valorilor ţintă, şi se publică în Monitorul Oficial al României.  

           Prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului se modifică unele prevederi 

ale anexelor 4, 5, 6 și 7 prin care se actualizează metodele de referință pentru 

măsurarea anumitor poluanți, normele pentru validarea datelor și pentru amplasarea 

punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător. 

11 În cazul proiectelor 

de acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau 

creează cadrul pentru 

aplicarea directă a 

acesteia 

           Proiectul de act normativ transpune Directiva (UE) 2015/1480 a Comisiei din 

28 august 2015 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 

2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care se stabilesc 

normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de 

prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător. Termen de transpunere 31 

decembrie 2016. 

2. Schimbări 

preconizate 

       Prin promovarea prezentului proiect de act normativ se are în vedere:  

- actualizarea metodelor de referință pentru măsurarea anumitor poluanți, pentru a 

reflecta evoluția standardelor relevante în domeniu; 



- stabilirea unor criterii de asigurare a calității pentru evaluarea calității aerului 

înconjurător completate prin luarea în considerare a programelor de asigurare a 

calității organizate de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei;  

- stabilirea criteriilor pentru amplasarea punctelor de prelevare având în vedere 

experiența dobândită în punerea în aplicare a directivei 2008/50/CE. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 3-a:  

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului                                             

concurenţial şi domeniului                                 

ajutoarelor de stat         

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra ăntreprinderilor mici 

și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 4-a:  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi 

pe termen lung (pe 5 ani) 

 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus,  din care:                  

 a) buget de stat, din acesta:             

  (i) impozit pe profit                  

  (ii) impozit pe venit                  

 b) bugete locale:                         

  (i) impozit pe profit                         

 c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  

  (i) contribuţii de asigurări  

1. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta:             

    (i) cheltuieli de personal             

    (ii) bunuri şi servicii                

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 b) bugete locale:      

     (i) cheltuieli de personal             

   (ii) bunuri şi servicii                         

 c) bugetul asigurărilor sociale:  

     (i) cheltuieli de personal                     

     (ii) bunuri şi servicii            

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat                          

b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau a cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 5-a: 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru                                         

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ:                                            

a) acte normative în vigoare ce vor                                       

fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului;                                          

b) acte normative ce urmează a fi                                          

elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii. 

        Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ se 

modifică anexele nr. 4, 5, 6 și 7 la Legea nr. 104/2011 

privind calitatea aerului înconjurător publicată în Monitorul 

Oficial al României partea I nr. 452 din 28 iunie 2011 cu 

modificările ulterioare.   

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ 

cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

          Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară  în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

         Proiectul de act normativ transpune Directiva 

2015/1480 de modificare a mai multor anexe la Directivele 

2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și 

ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind 

metodele de referință, validarea datelor și amplasarea 

punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului 

înconjurător 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 

         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Alte acte normative şi/sau documente         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



internaţionale din care decurg angajamente  

6. Alte informaţii             Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 6-a: 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

       Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care 

a avut loc consultarea, precum şi a modului  în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ 

       Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 

      Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi. 

       Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul 

Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a: 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

         În procesul de elaborare a prezentului proiect de act 

normativ au fost respectate regulile procedurale aplicabile 

pentru asigurarea transparenţei decizionale, prevăzute de 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată.  

        



 

 

         

         Proiectul de act normativ a fost supus comentariilor 

publicului prin publicarea pe pagina de internet a 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în data de 

.................... 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Alte informaţii        Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 

de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale, 

înfiinţarea de noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

       Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Alte informaţii           Nu au fost identicate. 

 

      

 



 Luând în considerare cele expuse, a fost elaborat prezentul proiect de  Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, care în 

forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

                                                  Cristiana PALMER PAȘCA 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

                        

 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

               Lazăr COMĂNESCU  

 

 

 

                    MINISTRUL JUSTIȚIEI 

 

                    Raluca Alexandra PRUNĂ 

 

 

 

 

 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-afacerilor-externe1455783422
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-justitiei1454584930

