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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 387/2003
privind Ónfiin˛area pe l‚ng„ Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i direc˛iile pentru cultur„, culte
∫i patrimoniul cultural na˛ional jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti,
a unor activit„˛i finan˛ate integral din venituri proprii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 387/2003 privind
Ónfiin˛area pe l‚ng„ Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i direc˛iile
pentru cultur„, culte ∫i patrimoniul cultural na˛ional jude˛ene,
respectiv a municipiului Bucure∫ti, a unor activit„˛i finan˛ate
integral din venituri proprii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2003, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. Titlul va avea urm„torul cuprins:
îH O T √ R ¬ R E
privind Ónfiin˛area pe l‚ng„ Ministerul Culturii ∫i Cultelor,
direc˛iile pentru cultur„, culte ∫i patrimoniul cultural
na˛ional jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti,
∫i Administra˛ia Fondului Cultural Na˛ional
a unor activit„˛i finan˛ate integral din venituri proprii“
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2. La alineatul (2) al articolului 1, dup„ litera g) se
introduce o nou„ liter„, litera g1), cu urm„torul cuprins:
îg1) participarea la cursuri de perfec˛ionare Ón domeniul
protej„rii bunurilor apar˛in‚nd patrimoniului cultural na˛ional
mobil;“.
3. La alineatul (3) al articolului 1, dup„ litera h) se
introduce o nou„ liter„, litera h1), cu urm„torul cuprins:
îh1) participarea la cursuri de perfec˛ionare Ón domeniul
protej„rii monumentelor istorice;“.
4. Dup„ articolul 1 se introduce un nou articol,
articolul 11, cu urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) Se aprob„ Ónfiin˛area pe l‚ng„ Ministerul
Culturii ∫i Cultelor, direc˛iile pentru cultur„, culte ∫i
patrimoniul cultural na˛ional jude˛ene, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, ∫i Administra˛ia Fondului Cultural
Na˛ional a urm„toarelor activit„˛i finan˛ate integral din
venituri proprii:
a) achizi˛ia de publica˛ii destinate bibliotecilor publice, Ón
afara programelor finan˛ate de la bugetul de stat, ∫i
acordarea unor tichete valorice, Ón conformitate cu
prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 186/2003 privind
promovarea culturii scrise, activit„˛i desf„∫urate de
Ministerul Culturii ∫i Cultelor;
b) finan˛area nerambursabil„ a programelor, proiectelor
culturale ∫i ac˛iunilor culturale, Ón afara programelor
finan˛ate de la bugetul de stat, Ón conformitate cu
prevederile sec˛iunii a 6-a a cap. I din Ordonan˛a
Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor m„suri
financiare, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 146/2005, cu modific„rile ulterioare;
c) activit„˛i specifice desf„∫urate de c„tre direc˛iile
pentru cultur„, culte ∫i patrimoniul cultural na˛ional
jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti.
(2) Activit„˛ile prev„zute la alin. (1) lit. a) constau Ón:
a) achizi˛ia de publica˛ii prev„zute la art. 1 din Legea
nr. 186/2003, destinate bibliotecilor publice;
b) sus˛inerea activit„˛ii Comisiei de achizi˛ii ale c„r˛ilor
∫i publica˛iilor periodice pentru bibliotecile publice;
c) imprimarea ∫i distribuirea tichetelor valorice pentru
achizi˛ionarea de publica˛ii prev„zute la art. 1 din Legea
nr. 186/2003, destinate utilizatorilor din bibliotecile publice.
(3) Activitatea prev„zut„ la alin. (1) lit. b) const„ Ón
acordarea de finan˛are nerambursabil„ pentru programele,
proiectele culturale ∫i ac˛iunile culturale selectate Ón
conformitate cu prevederile sec˛iunii a 6-a a cap. I din
Ordonan˛a Guvernului nr. 10/2005, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 146/2005, cu modific„rile
ulterioare.
(4) Activit„˛ile prev„zute la alin. (1) lit. c) constau Ón:
a) dezvoltarea bazei materiale Ón scopul diversific„rii,
moderniz„rii ∫i optimiz„rii serviciilor culturale oferite, precum
∫i pentru protec˛ia ∫i promovarea culturii;
b) ini˛ierea ∫i sprijinirea ac˛iunilor de promovare,
protejare ∫i revitalizare a culturii tradi˛ionale ∫i a

patrimoniului cultural imaterial, precum ∫i a programelor de
formare Ón domeniul me∫te∫ugurilor ∫i ocupa˛iilor
tradi˛ionale;
c) editarea ∫i tip„rirea de c„r˛i, publica˛ii periodice,
lucr„ri ∫i materiale de specialitate ∫i de interes general, Ón
˛ar„ sau Ón cooperare cu parteneri din str„in„tate Ón
domeniul culturii ∫i artei.“
5. Dup„ alineatul (2) al articolului 2 se introduc trei noi
alineate, alineatele (21), (22) ∫i (23), cu urm„torul cuprins:
î(21) Finan˛area activit„˛ilor prev„zute la art. 11 alin (1)
lit. a) se realizeaz„ integral din veniturile proprii ale
Ministerului Culturii ∫i Cultelor, const‚nd din cota de 0,4%
din profitul net anual al Companiei Na˛ionale îLoteria
Rom‚n„“ — S.A., acordat„ Ón conformitate cu prevederile
art. 21 alin. (1) din Legea nr. 186/2003.
(22) Finan˛area activit„˛ilor prev„zute la art. 11 alin. (1)
lit. b) se realizeaz„ integral din veniturile proprii ale
Fondului Cultural Na˛ional, provenite din sursele prev„zute
la art. 17 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 10/2005,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 146/2005, cu modific„rile ulterioare.
(23) Finan˛area activit„˛ilor prev„zute la art. 11 alin. (1)
lit. c) se realizeaz„ integral din veniturile proprii ale
direc˛iilor pentru cultur„, culte ∫i patrimoniul cultural na˛ional
jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, const‚nd din
cota-parte de 50% din sumele percepute din Ónchirierea
bunurilor proprietate public„ pe care le au Ón administrare,
Ón conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic
al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
6. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 3. — (1) Bugetele de venituri ∫i cheltuieli pentru
activit„˛ile finan˛ate integral din venituri proprii, prev„zute la
art. 1 alin. (1) ∫i art. 1 1 alin. (1), se Óntocmesc ∫i se
aprob„ odat„ cu bugetul Ministerului Culturii ∫i Cultelor,
conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finan˛ele
publice, cu modific„rile ulterioare.“
7. Alineatul (4) al articolului 3 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Raportarea execu˛iei de cas„ a bugetelor de
venituri ∫i cheltuieli ale activit„˛ilor prev„zute la art. 1
alin. (1) ∫i art. 11 alin. (1) se efectueaz„ Ón conformitate
cu instruc˛iunile emise de Ministerul Finan˛elor Publice,
potrivit legii.“
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 387/2003 privind
Ónfiin˛area pe l‚ng„ Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i direc˛iile
pentru cultur„, culte ∫i patrimoniul cultural na˛ional
jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, a unor activit„˛i
finan˛ate integral din venituri proprii, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re,
se va republica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul culturii ∫i cultelor,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.846.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind plafoanele na˛ionale de emisie pentru anumi˛i poluan˛i atmosferici
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Prezenta hot„r‚re are ca scop limitarea
emisiilor de poluan˛i cu efect de acidifiere ∫i eutrofizare ∫i
de precursori ai ozonului, prin stabilirea plafoanelor
na˛ionale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot,
compu∫i organici volatili ∫i amoniac, consider‚nd anul 2010
ca an ˛int„.
(2) Prin limitarea emisiilor de poluan˛i cu efect de
acidifiere ∫i eutrofizare ∫i de precursori ai ozonului se
urm„re∫te Óndeplinirea urm„toarelor obiective:
a) Ómbun„t„˛irea protec˛iei Ómpotriva riscurilor efectelor
d„un„toare pentru s„n„tatea uman„ ∫i mediu, datorate
acidifierii, eutrofiz„rii solului ∫i form„rii ozonului de la nivelul
solului;
b) respectarea nivelurilor critice ∫i a Ónc„rc„rilor critice ∫i
asigurarea protec˛iei efective a popula˛iei Ómpotriva riscurilor
cunoscute pentru s„n„tate, provocate de poluarea
atmosferic„.
Art. 2. — (1) Plafoanele na˛ionale de emisie pentru
dioxid de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i
amoniac se revizuiesc periodic pe baza noilor informa˛ii
privind efectele polu„rii atmosferice asupra s„n„t„˛ii
popula˛iei ∫i mediului Ón scopul alinierii la reglement„rile
europene ∫i interna˛ionale revizuite, Ón domeniu, Ón vederea
atingerii obiectivelor pe termen mediu pentru anul 2010 ∫i a
obiectivelor pe termen lung pentru anul 2020.
(2) Plafoanele na˛ionale de emisie pentru dioxid de sulf,
oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac, ce
trebuie atinse p‚n„ cel mai t‚rziu Ón anul 2010, sunt cele
prev„zute Ón protocoalele 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,
ratificate prin Legea nr. 271/2003.
Art. 3. — (1) Prevederile prezentei hot„r‚ri se refer„ la
emisiile la nivel na˛ional 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.
(2) Prevederile prezentei hot„r‚ri nu se aplic„:
a) emisiilor rezultate din traficul maritim interna˛ional;
b) emisiilor rezultate din traficul aerian, Ón afara ciclului
de aterizare/decolare.
Art. 4. — Pentru aplicarea prezentei hot„r‚ri, termenii ∫i
expresiile de mai jos semnific„, dup„ cum urmeaz„:
a) AOT 40 — suma diferen˛elor dintre concentra˛iile
orare ale ozonului de la nivelul solului mai mari de
80 µg/m3 (= 40 ppb) ∫i 80 µg/m3, determinate Ón timpul

orelor de zi, acumulate din luna mai p‚n„ Ón luna iulie Ón
fiecare an;
b) AOT 60 — suma diferen˛elor dintre concentra˛iile
orare ale ozonului de la nivelul solului mai mari de
120 µg/m3 (= 60 ppb) ∫i 120 µg/m3, acumulate Ón timpul
unui an;
c) Ónc„rcare critic„ — o estimare cantitativ„ la o
expunere la unul sau mai mul˛i poluan˛i sub care nu se
produc efecte d„un„toare semnificative asupra elementelor
sensibile specifice de mediu, conform cuno∫tin˛elor actuale;
d) nivel critic — concentra˛ia de poluan˛i din atmosfer„
peste care, conform cuno∫tin˛elor din prezent, se pot
produce efecte d„un„toare directe asupra receptorilor, cum
sunt fiin˛ele umane, plantele, ecosistemele sau materialele;
e) emisie — eliberarea unei substan˛e Ón atmosfer„
dintr-o surs„ punctual„ sau dintr-o surs„ difuz„;
f) celul„ de re˛ea — suprafa˛a unui p„trat de 150 km x
150 km, aceasta fiind rezolu˛ia utilizat„ pentru
reprezentarea pe hart„ a Ónc„rc„rilor critice la scar„
european„, precum ∫i pentru reprezentarea evalu„rii
emisiilor ∫i a depunerilor de poluan˛i atmosferici conform
Programului de cooperare pentru supravegherea ∫i
evaluarea transportului pe distan˛e lungi a poluan˛ilor
atmosferici Ón Europa, denumit EMEP;
g) ciclul de aterizare/decolare — un ciclu reprezentat de
urm„toarele intervale de timp Ón fiecare mod de
func˛ionare: cobor‚re 4,0 minute; rulare la sol 26,0 minute;
decolare 0,7 minute; ascensiune 2,2 minute;
h) plafon na˛ional de emisie — cantitatea maxim„ dintr-o
substan˛„, exprimat„ Ón kilotone, care poate fi emis„ la
nivel na˛ional Ón decursul unui an calendaristic;
i) oxizi de azot, NOx — monoxid de azot ∫i dioxid de
azot, exprima˛i ca dioxid de azot;
j) ozon de la nivelul solului — ozonul prezent Ón stratul
inferior al troposferei;
k) compu∫i organici volatili, COV — to˛i compu∫ii organici
rezulta˛i din activit„˛i antropice, al˛ii dec‚t metanul, care pot
produce oxidan˛i fotochimici prin reac˛ii cu oxizii de azot Ón
prezen˛a luminii solare;
l) obiectiv pe termen mediu — obiectivul ce trebuie
Óndeplinit pe ansamblul Comunit„˛ii Europene p‚n„ Ón
anul 2010;
m) obiectiv pe termen lung — obiectivul ce trebuie
Óndeplinit pe ansamblul Comunit„˛ii Europene p‚n„ Ón
anul 2020.
Art. 5. — Atingerea plafoanelor na˛ionale de emisie are
ca scop Óndeplinirea, pe c‚t posibil, a urm„toarelor
obiective pe termen mediu, p‚n„ Ón anul 2010:
a) Acidifierea
Reducerea cu cel pu˛in 50% a suprafe˛elor unde
Ónc„rc„rile critice sunt dep„∫ite, Ón fiecare celul„ de re˛ea,
comparativ cu situa˛ia din 1990.
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b) Expunerea popula˛iei la ozonul de la nivelul solului cu
efecte asupra s„n„t„˛ii
Reducerea cu dou„ treimi fa˛„ de situa˛ia din 1990, a
ozonului de la nivelul solului care dep„∫e∫te nivelul critic
pentru s„n„tatea uman„ (AOT60 = 0), Ón toate celulele de
re˛ea. Ozonul de la nivelul solului nu trebuie s„
dep„∫easc„ valoarea limit„ absolut„ de 2,9 ppm.h Ón
oricare dintre celulele de re˛ea.
c) Expunerea la ozonul de la nivelul solului cu efecte
asupra vegeta˛iei
Reducerea cu o treime fa˛„ de situa˛ia din 1990 a
ozonului de la nivelul solului care dep„∫e∫te nivelul critic
pentru culturi ∫i vegeta˛ie seminatural„ (AOT40 = 3 ppm.h),
Ón toate celulele de re˛ea. Ozonul de la nivelul solului nu
trebuie s„ dep„∫easc„ valoarea limit„ absolut„ de
10 ppm.h, exprimat„ ca o dep„∫ire a nivelului critic de
3 ppm.h Ón oricare dintre celulele de re˛ea.
CAPITOLUL II
Atribu˛ii ∫i responsabilit„˛i
Art. 6. — (1) Autoritatea public„ central„ pentru
protec˛ia mediului Ómpreun„ cu autorit„˛ile publice teritoriale
de protec˛ie a mediului stabilesc m„suri astfel Ónc‚t,
Óncep‚nd cu anul 2010, emisiile na˛ionale anuale de dioxid
de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac
s„ se limiteze la cantit„˛i care s„ nu dep„∫easc„
plafoanele na˛ionale de emisie.
(2) Œn vederea Óndeplinirii obiectivelor pe termen mediu
∫i lung, autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului
stabile∫te, acolo unde condi˛iile locale de mediu le impun,
valori limit„ de emisie ∫i m„suri mai restrictive pentru
titularii activit„˛ilor ce constituie surse de poluare cu dioxid
de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac.
Art. 7. — (1) Autoritatea public„ central„ pentru
protec˛ia mediului Ón colaborare cu autorit„˛ile publice
centrale pentru s„n„tate, pentru agricultur„, p„duri ∫i
dezvoltare rural„ ∫i pentru transporturi, construc˛ii ∫i turism,
prin institu˛ii de specialitate, Óndeplinesc urm„toarele
atribu˛ii:
a) elaboreaz„ metodologiile privind stabilirea Ónc„rc„rilor
critice ∫i a nivelurilor critice la nivel na˛ional, pentru
elementele sensibile specifice de mediu;
b) determin„ nivelurile ∫i Ónc„rc„rile, Ón fiecare celul„ de
re˛ea;
c) identific„ celulele de re˛ea unde sunt dep„∫iri ale
Ónc„rc„rilor critice ∫i ale nivelurilor critice.
(2) Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului
Ón colaborare cu autorit„˛ile publice centrale pentru
s„n„tate, pentru industrie, pentru agricultur„, p„duri ∫i
dezvoltare rural„ ∫i pentru transporturi, construc˛ii ∫i turism,
prin institu˛ii de specialitate, Óndepline∫te urm„toarele
atribu˛ii:
a) elaboreaz„ prognoze de emisii bazate pe premise
socioeconomice, Ón baza unor proceduri comune;
b) elaboreaz„ anual prognoze ale modific„rilor
semnificative Ón distribu˛ia geografic„ a emisiilor na˛ionale.
(3) Prognozele de emisii prev„zute la alin. (2), elaborate
pentru anul 2010, trebuie s„ includ„ ∫i informa˛ii care s„

permit„ o apreciere cantitativ„ a premiselor socioeconomice
utilizate la elaborarea lor.
Art. 8. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Mediului organizeaz„ ∫i actualizeaz„ un sistem
informa˛ional ∫i o baz„ de date centralizat„ referitoare la
prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) ∫i c) ∫i alin. (2).
(2) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului
furnizeaz„, la cererea autorit„˛ii publice centrale pentru
protec˛ia mediului, o evaluare economic„ a punerii Ón
aplicare a m„surilor privind atingerea plafoanelor na˛ionale
de emisie, cuprinz‚nd date despre:
a) eficien˛a costurilor;
b) beneficii;
c) evaluarea costurilor ∫i beneficiilor marginale;
d) evaluarea impactului socioeconomic la nivel na˛ional
asupra anumitor sectoare.
(3) Pentru realizarea cerin˛elor prev„zute la alin. (2),
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului colecteaz„ ∫i
centralizeaz„, dup„ caz, date ∫i informa˛ii privind:
a) aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
b) obiectivele de reducere a emisiilor pentru dioxid de
sulf ∫i de oxizi de azot de la instala˛iile mari de ardere;
c) evolu˛ia transporturilor ∫i ac˛iuni desf„∫urate Ón scopul
controlului emisiilor din transporturi;
d) evolu˛iile din domeniul agriculturii, estim„rile noilor
efective de animale ∫i perfec˛ion„rile metodelor de reducere
a emisiilor din sectorul agricol;
e) orice schimb„ri majore de pe pia˛a aliment„rii cu
energie ∫i noi previziuni ce reflect„ ac˛iunile Óntreprinse la
nivel na˛ional pentru a se respecta legisla˛ia na˛ional„ Ón
domeniul schimb„rilor climatice;
f) evaluarea dep„∫irilor prezente ∫i prognozate ale
Ónc„rc„rilor critice ∫i ale valorilor recomandate de
Organiza˛ia Mondial„ a S„n„t„˛ii pentru ozonul de la
nivelul solului.
Art. 9. — (1) Œn vederea Óndeplinirii prevederilor
prezentei hot„r‚ri, autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice implicate,
conform legisla˛iei Ón vigoare, Ón asigurarea necesarului de
date ∫i informa˛ii Ón vederea elabor„rii inventarelor de
emisii, a prognozelor de emisii, determinarea Ónc„rc„rilor ∫i
a nivelurilor critice, elaborarea ∫i implementarea
programelor de reducere a emisiilor la nivel na˛ional ∫i
local sunt:
a) autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului,
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului ∫i autorit„˛ile
publice teritoriale de protec˛ie a mediului;
b) autoritatea public„ central„ pentru transport,
construc˛ii ∫i turism;
c) autoritatea public„ central„ ∫i autorit„˛ile publice
teritoriale pentru s„n„tate;
d) autoritatea public„ central„ pentru coordonarea
administra˛iei publice;
e) autoritatea public„ central„ pentru industrie;
f) autoritatea public„ central„ pentru agricultur„, p„duri
∫i dezvoltare rural„ ∫i autorit„˛ile publice teritoriale din
subordine;
g) autorit„˛ile administra˛iei publice locale.
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(2) Institutul Na˛ional de Statistic„ va pune la dispozi˛ie
autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice interesate datele ∫i
informa˛iile prev„zute la alin. (1), Ón conformitate cu
prevederile programelor anuale ale cercet„rilor statistice.
CAPITOLUL III
Programul na˛ional
Art. 10. — (1) Œn vederea respect„rii, p‚n„ cel t‚rziu Ón
anul 2010, a plafoanelor na˛ionale de emisie se stabilesc ∫i
se aplic„ m„suri pentru reducerea la nivel na˛ional a
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici
volatili ∫i amoniac.
(2) M„surile prev„zute la alin. (1) sunt cuprinse Ón
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.
(3) PNRPE se elaboreaz„ de c„tre autoritatea public„
central„ pentru protec˛ia mediului ∫i Agen˛ia Na˛ional„
pentru Protec˛ia Mediului, Ón colaborare cu autorit„˛ile
men˛ionate la art. 9.
Art. 11. — PNRPE se elaboreaz„ ˛in‚ndu-se cont de
prevederile legisla˛iei Ón vigoare din domeniul protec˛iei
mediului, a reglement„rilor din domeniul transporturilor, a
Codului bunelor practici agricole, precum ∫i de prevederile
Strategiei na˛ionale de s„n„tate public„.
Art. 12. — (1) PNRPE con˛ine:
a) informa˛ii privind politicile ∫i m„surile adoptate ∫i
preconizate ∫i estim„rile cuantificate ale efectelor acestor
politici ∫i m„suri Ón vederea respect„rii plafoanelor na˛ionale
de emisii p‚n„ Ón anul 2010;
b) prognoze de emisii pentru anul 2010 care au la baz„
informa˛ii care s„ permit„ o apreciere cantitativ„ a
premiselor socioeconomice utilizate la elaborarea lor;
c) prognoze cu privire la modific„rile semnificative Ón
distribu˛ia geografic„ a emisiilor na˛ionale a poluan˛ilor
specifica˛i Ón prezenta hot„r‚re.
(2) PNRPE se actualizeaz„ ∫i se revizuie∫te o dat„ la
4 ani sau ori de c‚te ori este necesar, Ón func˛ie de
modific„rile ap„rute Ón evolu˛ia emisiilor de dioxid de sulf,
oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac.
Art. 13. — (1) PNRPE se aplic„ prin programe de
reducere a emisiilor la nivel local, acolo unde condi˛iile de
mediu le impun.
(2) Autorit„˛ile publice teritoriale de protec˛ie a mediului
Ómpreun„ cu autorit„˛ile publice locale competente, Ón
colaborare cu titularii activit„˛ilor care constituie surse de
poluare cu dioxid de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici
volatili ∫i amoniac, elaboreaz„ la nivel administrativ
corespunz„tor programe de reducere a emisiilor care indic„
luarea m„surilor specifice pentru celulele de re˛ea unde
sunt dep„∫iri ale Ónc„rc„rilor ∫i nivelurilor critice.
(3) Proiectul programului de reducere a emisiilor la nivel
local este f„cut public Ón scopul inform„rii ∫i particip„rii
publicului la luarea deciziei Ón domeniul protec˛iei mediului,
conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul
publicului la informa˛ia privind mediul.
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(4) Prin aplicarea programelor de reducere a emisiilor la
nivel local se asigur„ Óndeplinirea obiectivelor pe termen
mediu ∫i lung.
Art. 14. — Titularii activit„˛ilor care constituie surse de
poluare cu dioxid de sulf, oxizi de azot, compu∫i organici
volatili ∫i amoniac au obliga˛ia de a participa la elaborarea
la nivel local a programelor de reducere a emisiilor de
poluan˛i specifica˛i Ón prezenta hot„r‚re ∫i de a respecta
obliga˛iile ce le revin prin acestea.
Art. 15. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului
∫i agen˛iile teritoriale de protec˛ie a mediului asigur„
informarea clar„ ∫i u∫or accesibil„ a titularilor activit„˛ilor
care constituie surse de poluare cu dioxid de sulf, oxizi de
azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac, a publicului, a
organiza˛iilor neguvernamentale din domeniul protec˛iei
mediului privind PNRPE ∫i programele de reducere a
emisiilor la nivel local.
CAPITOLUL IV
Inventare de emisii ∫i prognoze
Art. 16. — Elaborarea ∫i validarea inventarelor na˛ionale
de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compu∫i
organici volatili ∫i amoniac se realizeaz„ prin Centrul de
Evaluare a Calit„˛ii Aerului, Ónfiin˛at Ón temeiul prevederilor
art. 6 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 586/2004
privind Ónfiin˛area ∫i organizarea Sistemului na˛ional de
evaluare ∫i gestionare integrat„ a calit„˛ii aerului.
Art. 17. — Centrul de Evaluare a Calit„˛ii Aerului
transmite autorit„˛ii centrale pentru protec˛ia mediului ∫i
Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului, Ón fiecare an,
p‚n„ cel mai t‚rziu la data de 30 octombrie, datele ∫i
informa˛iile privind:
a) inventarul na˛ional final de emisii de dioxid de sulf,
oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac, cu 2 ani
Ón urma anului curent;
b) inventarul na˛ional preliminar de emisii de dioxid de
sulf, oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac,
pentru anul anterior anului curent.
Art. 18. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului
organizeaz„ ∫i actualizeaz„ un sistem informa˛ional ∫i o
baz„ de date centralizat„, la nivel na˛ional, cu informa˛ii
privind inventarele de emisii locale ∫i na˛ionale, inventarele
preliminare ∫i prognozele emisiilor pentru anul 2010 ale
poluan˛ilor atmosferici reglementa˛i prin prezenta hot„r‚re,
asigur‚nd accesul publicului la aceste informa˛ii conform
legisla˛iei na˛ionale Ón domeniu.
Art. 19. — (1) Inventarele na˛ionale de emisie ∫i
prognozele emisiilor pentru anul 2010 se actualizeaz„
anual.
(2) Pentru elaborarea inventarelor na˛ionale de emisie ∫i
a prognozelor emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot,
compu∫i organici volatili ∫i amoniac se utilizeaz„ ghidul
metodologic EMEP/CORINAIR recomandat de Agen˛ia
European„ de Mediu ∫i Conven˛ia asupra polu„rii
atmosferice transfrontaliere pe distan˛e lungi, Óncheiat„ la
Geneva la 13 noiembrie 1979, ratificat„ prin Legea
nr. 8/1991.
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CAPITOLUL V
Raport„ri

Art. 20. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Mediului elaboreaz„ ∫i transmite autorit„˛ii publice centrale
pentru protec˛ia mediului, Ón fiecare an, p‚n„ la data de
1 decembrie, rapoarte privind:
a) inventarul na˛ional final de emisii de dioxid de sulf,
oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac, cu 2 ani
Ón urma anului curent;
b) inventarul na˛ional preliminar de emisii de dioxid de
sulf, oxizi de azot, compu∫i organici volatili ∫i amoniac,
pentru anul anterior anului curent;
c) prognozele de emisii ale poluan˛ilor atmosferici
reglementa˛i prin prezenta hot„r‚re pentru anul 2010, ce
cuprind informa˛ii care s„ permit„ o apreciere cantitativ„ a
premiselor socioeconomice-cheie utilizate la elaborarea
acestor estim„ri.
(2) Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului
aprob„ ∫i transmite Comisiei ∫i Agen˛iei Europene de
Mediu, Ón fiecare an, p‚n„ la data de 31 decembrie,
rapoartele prev„zute la alin. (1).
(3) Prima raportare se realizeaz„ Óncep‚nd cu anul
2007.
CAPITOLUL VI
Dispozi˛ii finale
Art. 21. — Œnc„lcarea prevederilor legale din domeniul
protec˛iei mediului, stabilite Ón vederea respect„rii
plafoanelor na˛ionale de emisii, respectiv a Ónc„rc„rilor ∫i a
nivelurilor critice, se sanc˛ioneaz„ conform prevederilor
Legii protec˛iei mediului nr. 137/1995, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 22. — PNRPE se aprob„ prin hot„r‚re a
Guvernului p‚n„ la data de 30 octombrie 2006.

Art. 23. — Metodologiile privind stabilirea Ónc„rc„rilor
critice ∫i a nivelurilor critice la nivel na˛ional, Ón fiecare
celul„ de re˛ea, pentru elementele sensibile specifice de
mediu ∫i stabilirea atribu˛iilor fiec„rei autorit„˛i implicate
pentru determinarea Ónc„rc„rilor ∫i a nivelurilor prev„zute la
art. 7 alin. (1), se aprob„ prin ordin comun al ministrului
mediului ∫i gospod„ririi apelor, ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrului transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului ∫i ministrului s„n„t„˛ii, Ón termen
de 9 luni de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 24. — Procedurile comune privind elaborarea
prognozelor de emisii bazate pe premise socioeconomice ∫i
stabilirea atribu˛iilor fiec„rei autorit„˛i implicate Ón elaborarea
prognozelor prev„zute la art. 7 alin. (2) se aprob„ prin
ordin comun al ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor,
ministrului economiei ∫i comer˛ului, ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrului transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului ∫i ministrului s„n„t„˛ii, Ón termen
de 6 luni de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 25. — Œn vederea Óndeplinirii prevederilor art. 1,
Rom‚nia coopereaz„, dup„ caz, bilateral sau multilateral,
cu ˛„ri ter˛e ∫i cu organiza˛ii relevante, cum sunt Comisia
Economic„ pentru Europa a Na˛iunilor Unite, Organiza˛ia
Maritim„ Interna˛ional„ ∫i Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru
Avia˛ie Civil„, inclusiv prin schimbul de informa˛ii privind
cercetarea ∫i dezvoltarea ∫tiin˛ific„ ∫i tehnic„, Ón vederea
perfec˛ion„rii mijloacelor care faciliteaz„ reducerea emisiilor.
Art. 26. — Autorit„˛ile publice centrale pentru protec˛ia
mediului, pentru s„n„tate, pentru agricultur„, p„duri ∫i
dezvoltare rural„, pentru transporturi, construc˛ii ∫i turism ∫i
pentru industrie asigur„ sursele de finan˛are necesare
Óndeplinirii prevederilor art. 7.
Prezenta hot„r‚re transpune Directiva nr. 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.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Alexandros Galia˛atos,
secretar de stat
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.856.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Protocolului de cooperare Ón domeniul prevenirii ∫i luptei
Ómpotriva fenomenului drogurilor dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia
∫i Ministerul Tineretului, Familiei, Afacerilor Sociale ∫i Oportunit„˛ilor Egale din Republica Ungar„,
semnat la Budapesta la 28 octombrie 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Protocolul de cooperare Ón
domeniul prevenirii ∫i luptei Ómpotriva fenomenului drogurilor
dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i

Ministerul Tineretului, Familiei, Afacerilor Sociale ∫i
Oportunit„˛ilor Egale din Republica Ungar„, semnat la
Budapesta la 28 octombrie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 5 ianuarie 2006.
Nr. 6.

PROTOCOL
de cooperare Ón domeniul prevenirii ∫i luptei Ómpotriva fenomenului drogurilor
Óntre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Tineretului, Familiei,
Afacerilor Sociale ∫i Oportunit„˛ilor Egale din Republica Ungar„
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Tineretului, Familiei, Afacerilor Sociale ∫i
Oportunit„˛ilor Egale din Republica Ungar„, denumite Ón continuare p„r˛i,
lu‚nd Ón considerare prevederile Conven˛iei unice asupra stupefiantelor de la New York din 30 martie 1961,
amendat„ prin Protocolul de la Geneva din 25 martie 1972, ale Conven˛iei privind substan˛ele psihotrope, Óntocmit„ la
Viena la 21 februarie 1971, ale Conven˛iei Na˛iunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante ∫i substan˛e psihotrope,
Óntocmit„ la Viena la 20 decembrie 1988, ∫i ale Programului global de ac˛iune al Na˛iunilor Unite, adoptat la New York la
23 februarie 1990,
Ón temeiul Acordului de cooperare Ón domeniul combaterii crimei organizate, terorismului ∫i traficului ilicit de droguri
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta la 19 februarie 1997, precum ∫i al
Protocolului privind punerea Ón practic„ Ón perioada 2004—2005 a Acordului de cooperare Ón domeniul combaterii crimei
organizate, terorismului ∫i traficului ilicit de droguri dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Ungare, semnat la
Budapesta la 25 decembrie 2003,
conduse de dorin˛a de a Ómbun„t„˛i ∫i dezvolta rela˛iile bilaterale dintre cele dou„ ˛„ri,
Ón dorin˛a de a intensifica eforturile lor comune Ón lupta Ómpotriva consumului de droguri,
convinse fiind de faptul c„ Ón cooperarea dintre statele lor se va promova un management corespunz„tor al
problematicii drogurilor,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

Œn domeniul prevenirii ∫i combaterii fenomenului
drogurilor, p„r˛ile intensific„ rela˛iile de cooperare Ón limita
∫i Ón cadrul stabilit de competen˛ele legale ale acestora, Ón
conformitate cu legisla˛iile na˛ionale ale statelor p„r˛i.
ARTICOLUL 2

(1) Œn scopul realiz„rii obiectivelor prezentului protocol,
p„r˛ile desemneaz„ urm„toarele structuri competente care
vor coopera Ón mod direct, dup„ cum urmeaz„:
— pentru Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din
Rom‚nia:

Agen˛ia Na˛ional„ Antidrog,
cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 37,
030823, sectorul 3,
telefon: 0040 21 318 44 00, 0040 21 316 44 11,
fax: 0040 21 316 67 27, 0040 21 316 44 11;
— pentru Ministerul Tineretului, Familiei, Afacerilor
Sociale ∫i Oportunit„˛ilor Egale din Republica Ungar„:
Coordonatorul Na˛ional privind Drogurile din Ungaria,
cu sediul Ón Budapesta, 1054, Academia u.3,
telefon: 0036 1 235 4504
fax: 0036 1 235 4588.
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ARTICOLUL 7

(2) P„r˛ile Ó∫i vor comunica reciproc, Ón scris, orice
modificare privind datele de identificare a structurilor
competente desemnate.

(1) Partea rom‚n„ se angajeaz„ s„ ofere consultan˛„
pe baza experien˛ei acumulate Ón leg„tur„ cu re˛eaua
na˛ional„ a centrelor de prevenire, evaluare ∫i consiliere
antidrog.
(2) Partea ungar„ se angajeaz„ s„ ofere consultan˛„ pe
baza experien˛ei acumulate Ón leg„tur„ cu sistemul
forumurilor de coordonare a problematicii pe droguri din
Republica Ungar„.

ARTICOLUL 3

Formele de cooperare vizeaz„ urm„toarele domenii:
a) schimb de experien˛„ privind modalit„˛ile de abordare
a fenomenului drogurilor, implementarea prevederilor legale
Ón domeniu, precum ∫i metodele, mijloacele ∫i tehnicile
folosite pentru prevenirea ∫i combaterea acestui fenomen;
b) schimb de experien˛„ privind accesul la practicile
profesionale aplicate cu succes Ón cele dou„ ˛„ri;
c) informare asupra bunelor practici din domeniul
prevenirii, tratamentului ∫i reabilit„rii, realizat„ la nivel de
exper˛i Ón acest domeniu;
d) informare asupra bunelor practici din domeniul
reabilit„rii fo∫tilor consumatori de droguri;
e) schimb de publica˛ii ∫i studii de specialitate.

ARTICOLUL 8

Eventualele diferende care pot ap„rea pe parcursul
implement„rii sau interpret„rii prevederilor prezentului
protocol vor fi solu˛ionate pe cale diplomatic„.
ARTICOLUL 9

Prezentul protocol se Óncheie pe o perioad„
nedeterminat„. Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din
Rom‚nia notific„ Ón scris Ministerului Tineretului, Familiei,
Afacerilor Sociale ∫i Oportunit„˛ilor Egale din Republica
Ungar„, pe cale diplomatic„, Óndeplinirea procedurilor legale
interne pentru intrarea Ón vigoare a acestuia. Prezentul
protocol intr„ Ón vigoare la data primirii notific„rii de c„tre
Ministerul Tineretului, Familiei, Afacerilor Sociale ∫i
Oportunit„˛ilor Egale din Republica Ungar„.

ARTICOLUL 4

P„r˛ile Óncurajeaz„ cooperarea dintre organiza˛iile
neguvernamentale specializate Ón problematica drogurilor
din statele lor prin elaborarea de programe comune,
precum ∫i prin facilitarea schimbului de experien˛„ specific„
organiza˛iilor neguvernamentale.

ARTICOLUL 10
ARTICOLUL 5

Œn func˛ie de interesul p„r˛ilor, pe baza principiului
reciprocit„˛ii, vor fi organizate reuniuni de exper˛i pentru a
discuta teme convenite anterior.

Prezentul protocol nu va afecta programele de
cooperare lansate anterior intr„rii Ón vigoare a acestuia.
Fiecare parte poate denun˛a prezentul protocol prin
notificare scris„. Denun˛area va produce efecte dup„ 90 de
zile de la data primirii notific„rii de c„tre cealalt„ parte.
Semnat la Budapesta la 28 octombrie 2005, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„, maghiar„ ∫i
englez„, toate textele fiind egal autentice. Œn cazul unor
diferen˛e de interpretare, textul Ón limba englez„ va prevala.

Pentru Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
din Rom‚nia,
Pavel Abraham,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale Antidrog

Pentru Ministerul Tineretului, Familiei, Afacerilor Sociale
∫i Oportunit„˛ilor Egale din Republica Ungar„,
Katalin Felvinczi,
coordonatorul na˛ional pe droguri

P„r˛ile desf„∫oar„ Ómpreun„ activit„˛i Ón cadrul
programelor Uniunii Europene, Ón m„sura Ón care acest
lucru este posibil.
ARTICOLUL 6


RECTIFIC√RI
Œn Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.771/2005 pentru modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 2.251/2004 privind aprobarea Listei societ„˛ilor na˛ionale, companiilor na˛ionale ∫i societ„˛ilor comerciale
aflate sub autoritatea sau Ón coordonarea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, la care se efectueaz„
concedieri colective Ón anul 2005 ∫i care vor beneficia de prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale,
companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i
regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.181 din 28 decembrie 2005, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine
Redac˛iei îMonitorul Oficial” Partea I):
- Ón cuprinsul anexei, la nr. crt. 20, Ón loc de îS.C. ICEMENERG - S.A. ...” se va citi îS.C. Filiala
«ICEMENERG - SERVICE» - S.A. ...“
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