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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

 

Secţiunea 1:  

Titlul proiectului de act normative 
 

1. Hotărâre a Guvernului privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri şi programe 

 

 

 

Secţiunea a-2-a:  

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

În prezent cadrul legislativ la nivel naţional este asigurat de 

Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, 

publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 707 din 

05.08.2004, care transpune în legislaţia naţională prevederile 

Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/EC 

din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri 

şi programe asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene (J.O.C.E. nr. L 197 din 21 iulie 2001). 

 

Prezentul proiect de act normativ a fost iniţiat ca urmare a:  

1. Modificărilor legislative care au avut loc din 2004 până în 

prezent, şi anume: 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

256/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 49/2011, 
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- Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în 

subordinea acesteia, 

- Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010 

pentru aprobarea Ghidului metodologic privind 

evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor 

sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 

comunitar. 

2. Modificărilor de ordin organizatoric care au avut loc în 

această perioadă 

Astfel, agenţiile regionale pentru protecţia mediului au fost 

desfiinţate, atribuţiile lor fiind preluate de către agenţiile pentru 

protecţia mediului nou-înfiinţate sau de către Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Mediului, după caz.  

 

 

 

2. Schimbări 

preconizate  

Prezentul proiect de act normativ introduce modificările aduse 

de actele normative menţionate mai sus, precum şi cele impuse 

de noua organizare a autorităţilor de mediu. 

Proiectul de act normativ include definiţii noi (aviz de mediu şi 

evaluare adecvată) şi stabileşte noi competenţe de emitere a 

avizului de mediu.  

În vederea eficientizării activităţii agenţiilor de mediu, dar şi 

micşorării timpilor de parcurgere a procedurii de evaluare de 

mediu pentru planuri şi programe, prezentul proiect de act 

normativ nu mai conţine termene pentru autoritatea de mediu şi 

pentru titular, ci doar termene pentru informarea şi participarea 

publicului la luarea deciziei de mediu, în conformitate cu 

prevederile Convenţiei privind accesul la informaţie, 

participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în 

probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, 

ratificată prin Legea nr. 86/2000. 

De asemenea, prezentul proiect de act normativ actualizează 

cuantumul taxei pentru emiterea avizului de mediu şi al 

amenzilor cu care se sancţionează contravenţiile prevăzute de 

acesta. 
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Secţiunea 3:  

Impactul socio-economic al proiectului de act normative 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

Aprobarea prezentului act normativ va contribui la 

îndeplinirea obiectivului de asigurare a unui nivel înalt 

de protecţie a mediului şi la integrarea consideraţiilor cu 

privire la mediu în pregătirea şi adoptarea anumitor 

planuri şi programe, în scopul promovării dezvoltării 

durabile, prin efectuarea unei evaluări de mediu a 

planurilor şi programelor care pot avea efecte 

semnificative asupra mediului. 

Se preconizează un impact benefic la nivel 

macroeconomic prin măsuri de limitare şi minimizare a 

impactelor negative asupra mediului încă de la faza de 

planificare. Totodată, autorităţile de mediu pot emite acte 

de reglementare în cel mai scurt timp posibil, lăsând 

posibilitatea publicului de a se implica şi participa  în 

proceduri încă de la început.  

 

 

1.1 Impactul asupra 

mediului 

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de stat  

Nu este cazul. 

 

 

 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri  

Nu este cazul 

 

3. Impactul social Prin acest act normativ se asigură atât accesul publicului 

la informaţiile relevante disponibile în procedura de 

evaluare de mediu pentru planuri şi programe, cât şi 

implicarea publicului în procesul de luare a deciziei. 

Conştientizarea, implicarea şi participarea activă a 

publicului la deciziile care privesc viaţa comunităţii au 

un efect pozitiv din punct de vedere social.  

 

4. Impactul asupra Conform prevederilor prezentului proiect de hotărâre, se 
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mediului va elabora raportul de mediu, care identifică, descrie şi 

evaluează potenţialele efecte semnificative asupra 

mediului ale implementării planului sau programului, 

precum şi alternativele rezonabile ale acestuia, luând în 

considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau 

programului 

Astfel, impactul prezentului proiect de act normativ 

asupra mediului este benefic, deoarece contribuie la 

integrarea consideraţiilor de mediu în plan sau în 

program. 

 

 

 

Secţiunea 4: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Mii lei 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

-      

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus din care: 

-      

a) buget de stat, din 

acesta 

-      

(i) cheltuieli de personal -      

(ii) bunuri şi servicii -      

b) bugete locale -      

(i) cheltuieli de personal -      
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(ii) bunuri şi servicii -      

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

-      

(i) cheltuieli de personal -      

(ii) bunuri şi servicii -      

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat -      

b) bugete locale -      

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

-  

 

 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

-   

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- . 

7. Alte informaţii -      

 

 

 

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 de act 

normativ; 

Prezentul proiect de act normativ înlocuieşte şi abrogă 

Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri 

şi programe, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 707 din 05 august 2004. 
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b) acte normative ce 

urmează a fi 

elaborate în vederea 

implementării noilor 

dispoziţii. 

Nu este cazul. 

 

 

2. Conformitatea 

proiectului de act 

normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul 

proiectelor ce 

transpun prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ transpune în legislaţia naţională 

prevederile Directivei Parlamentului European şi a 

Consiliului 2001/42/EC din 27 iunie 2001 privind 

evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra 

mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 

Europene (J.O.C.E. nr. L 197 din 21 iulie 2001) şi asigură 

cadrul legal în vederea implementării acesteia în România. 

 

 

3. Măsuri normative 

necesare aplicării 

directe a actelor 

normative 

comunitare 

Nu este cazul 

 

 

4. Hotărâri ale Curţii 

de Justiţie a Uniunii 

Europene 

 

Nu este cazul. 

 

 

 

5. Alte acte normative 

şi/sau documente 

internaţionale din 

care decurg 

angajamente 

Prin punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect 

de act normativ se realizează şi îndeplinirea 

angajamentelor asumate prin ratificarea Protocolului 

privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre 

semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de 

România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context transfrontieră, 

adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, prin Legea nr. 

349/2009. 

 

 

6. Alte informaţii  Nu este cazul. 
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Secţiunea 6:  

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normative 

 

1. Informaţii privind 

procesul de 

consultare cu 

organizaţii 

neguvernamentale, 

institute de 

cercetare şi alte 

organisme implicate 

Nu este cazul 

 

 

 

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 

Nu este cazul 

 

 

 

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. 

Nu este cazul 
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521/2005 privind 

procedura de 

consultare a 

structurilor 

asociative ale 

autorităţilor 

administraţiei 

publice locale la 

elaborarea 

proiectelor de acte 

normative 

 

 

4. Consultările în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu 

prevederile 

Hotărârii 

Guvernului nr. 

750/2005 privind 

constituirea 

consiliilor 

interministeriale 

permanente 

Nu este cazul. 

 

 

 

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 

 

În cadrul procesului de adoptare, acest act normativ 

urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ. 

6 Alte informaţii Nu este cazul 
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Secţiunea a 7-a:  

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi  

implementarea proiectului de act normative 
 

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 aplicabile pentru asigurarea 

transparenţei decizionale, prevăzute de Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

Proiectul de act normativ şi nota de fundamentare au fost 

afişate pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice: www.mmediu.ro, în perioada 20-29 

iunie 2013. 

 

 

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 

Nu este cazul 

3.  Alte informaţii Nu este cazul 

 

 

 

Secţiunea a 8-a:  

Măsuri de implementare 
 

1. Măsuri de 

implementare a 

proiectului de act 

normativ 

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect de act 

normativ se va realiza prin autorităţile teritoriale pentru 

protecţia mediului existente.  

http://www.mmediu.ro/
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2.  Alte informaţii Nu este cazul 

Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a 

Guvernului privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri 

şi programe, pe care îl supunem spre adoptare Guvernului. 
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