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Calitatea aerului 

 

 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  32001D0752 

Decizia 2001/752/CE din 17 octombrie 

2001 de modificare a anexelor la Decizia 

97/101/CE a Consiliului de stabilire a 

unui schimb reciproc de informaţii şi 

date provenind de la reţele şi staţii 

individuale de măsurare a poluării aerului 

înconjurător în statele membre [notificată 

cu numărul C(2001) 3093] Text cu 

relevanţă pentru SEE, editie speciala in 

limba româna: capitol 15 volum 07 p. 

187 – 195, JO L 282, 26.10.2001 

MMP Legea nr. 104/2011 (MO nr. 

452/28.06.2011) privind calitatea 

aerului înconjurător 

   

2.  32004D0224  
Decizia 2004/224/CE din 20 februarie 

2004 de stabilire a normelor de 

transmitere a informaţiilor privind 

planurile sau programele solicitate în 

temeiul Directivei 96/62/CE a 

Consiliului în ceea ce priveşte valorile 

limită pentru anumiţi poluanţi în aerul 

înconjurător [notificată cu numărul 

C(2004) 491] Text cu relevanţă pentru 

SEE, editie speciala in limba româna: 

capitol 15 volum 10 p. 250 – 256, JO L 

68, 6.03.2004 (sfârşitul termenului de 

valabilitate: 31/12/2013; abrogat prin 

32011D0850) 

MMP 

ANPM 

Legea nr. 104/2011 (MO nr. 

452/28.06.2011) privind calitatea 

aerului înconjurător 

OM MMGA nr. 35/2007 (MO nr. 

56/24.01.2007) privind aprobarea 

Metodologiei de elaborare şi punere 

în aplicare a planurilor şi 

programelor de gestionare a calităţii 

aerului  

 

   

3.  32004D0461 

Decizia 2004/461/CE din 29 aprilie 2004 

de stabilire a unui chestionar de utilizat 

MMP Legea nr. 104/2011 (MO nr. 

452/28.06.2011) privind calitatea 

aerului înconjurător 
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pentru raportarea anuală privind 

evaluarea calităţii aerului înconjurător în 

conformitate cu Directivele 96/62/CE şi 

1999/30/CE ale Consiliului şi cu 

Directivele 2000/69/CE şi 2002/3/CE ale 

Parlamentului European şi ale 

Consiliului [notificată cu numărul 

C(2004) 1714] (Text cu relevanţă pentru 

SEE) editie speciala in limba româna: 

capitol 15 volum 11 p. 225 – 271, JO L 

156, 30.04.2004 (sfârşitul termenului de 

valabilitate: 31/12/2013; abrogat prin 

32011D0850) 

4.  32011D0850 

Decizia 2011/850/CE de punere în 

aplicare a Comisiei din 12 decembrie 

2011 de stabilire a normelor pentru 

Directivele 2004/107/CE şi 2008/50/CE 

ale Parlamentului European şi ale 

Consiliului în ceea ce priveşte schimbul 

reciproc de informaţii şi raportarea 

privind calitatea aerului înconjurător 

[notificată cu numărul C(2011) 9068] JO 

L 335, 17.12.2011, p. 86-106 

MMP Legea nr. 104/2011 (MO nr. 

452/28.06.2011) privind calitatea 

aerului înconjurător 

   

 


