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HOT√R¬RI ALE SENATULUI
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Senatului nr. 64/2004
privind aprobarea componen˛ei numerice ∫i nominale a comisiilor permanente
ale Senatului
Œn temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componen˛ei numerice ∫i
nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„
dup„ cum urmeaz„:
1. La anexa nr. VIII îComponen˛a Comisiei pentru drepturile omului, culte ∫i minorit„˛i“, domnul
senator Lupoi Mihail — Grupul parlamentar al Alian˛ei îDreptate ∫i Adev„r“ P.N.L.-P.D. se include
Ón componen˛a comisiei, Ón locul domnului senator ﬁÓrle Radu — Grupul parlamentar al Alian˛ei
îDreptate ∫i Adev„r“ P.N.L.-P.D.
2. La anexa nr. XV îComponen˛a Comisiei pentru egalitatea de ∫anse“, domnul senator ﬁÓrle
Radu — Grupul parlamentar al Alian˛ei îDreptate ∫i Adev„r“ P.N.L.-P.D. se include Ón componen˛a
comisiei, Ón locul domnului senator Flutur Gheorghe — Grupul parlamentar al Alian˛ei îDreptate ∫i
Adev„r“ P.N.L.-P.D.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 21 septembrie 2006, cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN T√R√CIL√
Bucure∫ti, 21 septembrie 2006.
Nr. 30.
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei la Hot„r‚rea Senatului nr. 9/2006
privind Comisia special„ pentru modificarea ∫i completarea
Regulamentului Senatului
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 64 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 77 din
Regulamentul Senatului,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — La anexa la Hot„r‚rea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia special„ pentru
modificarea ∫i completarea Regulamentului Senatului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, domnul senator Antonie ™tefan-Mihail — Grupul
parlamentar al Alian˛ei îDreptate ∫i Adev„r“ — P.N.L.-P.D. se include Ón componen˛a comisiei, Ón
calitate de pre∫edinte, Ón locul domnului senator Radu Mircea Berceanu — Grupul parlamentar al
Alian˛ei îDreptate ∫i Adev„r“ — P.N.L.-P.D.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 21 septembrie 2006, cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN T√R√CIL√
Bucure∫ti, 21 septembrie 2006.
Nr. 31.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 802/25.IX.2006

DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general-maior cu dou„ stele Soare Petre Ovidiu trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 1.113.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea O˛elea Ionel Neculae trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 1.114.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 25 septembrie 2006, domnul general de brigad„ cu o stea Matei
Ion Vasile trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 21 septembrie 2006.
Nr. 1.116.
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HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
pentru anumite proiecte publice ∫i private
Av‚nd Ón vedere prevederile Conven˛iei privind accesul la informa˛ie, participarea publicului la
luarea deciziei ∫i accesul la justi˛ie Ón probleme de mediu, semnat„ la Aarhus la 25 iunie 1998,
ratificat„ prin Legea nr. 86/2000,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 11 alin. (3) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2005 privind protec˛ia mediului, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 265/2006,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Prezenta hot„r‚re stabile∫te procedura-cadru de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectele publice ∫i private care pot avea efecte semnificative asupra mediului.
(2) Evaluarea impactului asupra mediului este parte integrant„ din procedura de
emitere/respingere a acordului de mediu.
(3) Autorit„˛ile competente pentru aplicarea prevederilor prezentei hot„r‚ri sunt, dup„ caz,
autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului, Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului,
agen˛iile regionale ∫i locale pentru protec˛ia mediului.
Art. 2. — (1) Œn Ón˛elesul prezentei hot„r‚ri, termenii ∫i expresiile de mai jos au urm„toarele
semnifica˛ii:
a) acord de mediu — act tehnico-juridic prin care se stabilesc condi˛iile de realizare a
proiectului, din punctul de vedere al impactului asupra mediului; acordul de mediu reprezint„
decizia autorit„˛ii competente pentru protec˛ia mediului, care d„ dreptul titularului de proiect s„
realizeze proiectul din punctul de vedere al protec˛iei mediului;
b) drept v„t„mat — orice drept fundamental prev„zut de Constitu˛ie sau de lege, c„ruia i se
aduce o atingere printr-un act administrativ;
c) evaluarea impactului asupra mediului — procesul menit s„ identifice, s„ descrie ∫i s„
stabileasc„, Ón func˛ie de fiecare caz ∫i Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare, efectele directe ∫i
indirecte, sinergice, cumulative, principale ∫i secundare ale unui proiect asupra s„n„t„˛ii oamenilor
∫i mediului, finalizat prin raportul evalu„rii impactului asupra mediului;
d) interes legitim privat — posibilitatea de a pretinde o anumit„ conduit„, Ón considerarea
realiz„rii unui drept subiectiv viitor ∫i previzibil, prefigurat;
e) interes legitim public — posibilitatea de a pretinde o anumit„ conduit„, Ón considerarea
realiz„rii unui drept fundamental care se exercit„ Ón colectiv ori, dup„ caz, Ón considerarea ap„r„rii
unui interes public;
f) procedura de evaluare a impactului asupra mediului — parcurgerea etapelor ce au ca obiect
stabilirea necesit„˛ii supunerii unui proiect evalu„rii impactului asupra mediului, evaluarea
impactului asupra mediului, consultarea publicului ∫i a autorit„˛ilor publice cu responsabilit„˛i Ón
domeniul protec˛iei mediului, luarea Ón considerare a raportului evalu„rii impactului asupra mediului
∫i a rezultatelor acestor consult„ri Ón procesul decizional ∫i asigurarea inform„rii asupra deciziei
luate;
g) proiect — execu˛ia lucr„rilor de construc˛ii sau a altor instala˛ii ori amenaj„ri, alte interven˛ii
asupra cadrului natural ∫i peisajului, inclusiv cele care implic„ extragerea resurselor minerale;
h) public — una sau mai multe persoane fizice sau juridice ∫i, Ón concordan˛„ cu legisla˛ia ori
cu practica na˛ional„, asocia˛iile, organiza˛iile sau grupurile acestora;
i) public interesat — publicul afectat sau posibil a fi afectat de ori care are un interes Ón
procesul de luare a deciziilor de mediu; organiza˛iile neguvernamentale care promoveaz„ protec˛ia
mediului ∫i Óndeplinesc condi˛iile cerute de legisla˛ia Ón vigoare fac parte din publicul interesat;
j) titularul proiectului — solicitantul acordului de mediu pentru un proiect privat sau autoritatea
public„ ce ini˛iaz„ un proiect.
(2) Defini˛iile prev„zute la alin. (1) lit. b), d) ∫i e) se interpreteaz„ Ón sensul acord„rii accesului
larg la justi˛ie publicului interesat.
(3) Dispozi˛iile alin. (1) lit. h) se aplic„ persoanelor fizice, indiferent de cet„˛enie, na˛ionalitate
sau domiciliu, iar Ón cazul persoanelor juridice, indiferent de locul unde sunt Ónregistrate ori Ón
care se afl„ centrul efectiv al activit„˛ii lor.
Art. 3. — (1) Proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului datorit„, printre
altele, naturii, dimensiunii sau localiz„rii lor fac obiectul evalu„rii impactului asupra mediului Ónainte
de emiterea acordului de mediu. Aceste proiecte sunt prev„zute la art. 8 ∫i 9.
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(2) Evaluarea impactului asupra mediului identific„, descrie ∫i evalueaz„, Ón mod corespunz„tor
∫i pentru fiecare caz Ón parte, Ón conformitate cu prevederile prezentei hot„r‚ri, efectele directe ∫i
indirecte ale proiectului asupra urm„torilor factori:
a) fiin˛e umane, faun„ ∫i flor„;
b) sol, ap„, aer, clim„ ∫i peisaj;
c) bunuri materiale ∫i patrimoniu cultural;
d) interac˛iunea dintre factorii men˛iona˛i la lit. a), b) ∫i c).
(3) Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele care intr„ sub inciden˛a legisla˛iei
privind prevenirea ∫i controlul integrat al polu„rii include cerin˛ele specifice acelei legisla˛ii.
(4) Evaluarea impactului asupra mediului stabile∫te m„surile de prevenire, reducere ∫i, unde
este posibil, de compensare a efectelor semnificative adverse ale proiectului asupra factorilor
prev„zu˛i la alin. (2) ∫i contribuie la luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu.
(5) Evaluarea impactului asupra mediului se efectueaz„ Ón faza de preg„tire a studiului de
fezabilitate a proiectului.
Art. 4. — (1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizeaz„ Ón etape, dup„
cum urmeaz„:
a) etapa de Óncadrare a proiectului Ón procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
b) etapa de definire a domeniului evalu„rii ∫i de realizare a raportului evalu„rii impactului
asupra mediului;
c) etapa de analiz„ a calit„˛ii raportului evalu„rii impactului asupra mediului.
(2) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului Óncepe prin depunerea solicit„rii de
emitere a acordului de mediu Ón faza de studiu de prefezabilitate a proiectului.
Art. 5. — (1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este condus„ de autorit„˛ile
competente pentru protec˛ia mediului, cu participarea autorit„˛ilor publice centrale sau locale, dup„
caz, care au atribu˛ii ∫i r„spunderi specifice Ón domeniul protec˛iei mediului.
(2) Participarea autorit„˛ilor prev„zute la alin. (1) se realizeaz„ Ón cadrul unui colectiv de
analiz„ tehnic„ constituit la nivel central prin ordin al conduc„torului autorit„˛ii publice centrale
pentru protec˛ia mediului, la nivelul fiec„rui jude˛, al municipiului Bucure∫ti, prin ordin emis de
prefect, conform legisla˛iei Ón vigoare privind prefectul ∫i institu˛ia prefectului, iar la nivelul
Administra˛iei Rezerva˛iei Biosferei îDelta Dun„rii“, prin ordin emis de prefectul jude˛ului Tulcea.
(3) Autorit„˛ile prev„zute la alin. (1) exprim„ puncte de vedere Ón cadrul colectivului de analiz„
tehnic„ cu privire la informa˛iile prezentate de titularul proiectului Ón etapele procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului.
(4) Œn scopul aplic„rii prevederilor prezentei hot„r‚ri, autorit„˛ile competente pentru protec˛ia
mediului asigur„ transmiterea informa˛iilor relevante autorit„˛ilor prev„zute la alin. (1) ∫i organizarea
∫edin˛elor colectivului de analiz„ tehnic„.
Art. 6. — Autorit„˛ile competente pentru protec˛ia mediului percep taxe Ón cuantum de 100 lei
la emiterea acordului de mediu.
Art. 7. — (1) Prevederile prezentei hot„r‚ri nu se aplic„:
a) proiectelor destinate ap„r„rii na˛ionale, dac„ autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia
mediului stabile∫te, printr-o analiz„ caz cu caz, c„ aplicarea procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului poate afecta negativ ap„rarea na˛ional„;
b) proiectelor ale c„ror detalii sunt adoptate printr-un act normativ specific, dac„ cerin˛ele
prezentei hot„r‚ri, inclusiv cele referitoare la furnizarea informa˛iei, sunt Óndeplinite Ón timpul
procesului legislativ respectiv.
(2) Œn cazuri excep˛ionale, autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului poate excepta,
Ón totalitate sau Ón parte, de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului un anumit
proiect prev„zut Ón anexa nr. 1 sau 2. Œn acest caz, autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia
mediului are urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ stabileasc„ dac„ este necesar„ o alt„ form„ de evaluare;
b) s„ pun„ la dispozi˛ia publicului interesat informa˛iile dob‚ndite ca urmare a aplic„rii metodei
de evaluare prev„zute la lit. a), precum ∫i informa˛ii privind decizia de exceptare ∫i motivele
acord„rii acesteia;
c) s„ informeze Comisia European„, anterior lu„rii deciziei de emitere/respingere a acordului de
mediu, despre motivele care fundamenteaz„ acordarea excep˛iei ∫i s„ transmit„ acesteia
informa˛iile puse la dispozi˛ia propriului public, conform legisla˛iei Ón vigoare privind accesul la
informa˛ia privind mediul.
(3) Decizia de exceptare se comunic„ titularului de proiect, anterior inform„rii Comisiei
Europene potrivit prevederilor alin. (2) lit. c).
(4) Prevederile alin. (2) ∫i (3) se aplic„, dup„ caz, cu respectarea procedurii prev„zute la art. 17.
Art. 8. — (1) Autorit„˛ile competente pentru protec˛ia mediului analizeaz„ proiectele publice sau
private supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului conform prevederilor prezentei
hot„r‚ri.
(2) Proiectele publice sau private prev„zute Ón anexa nr. 1, precum ∫i orice proiecte propuse a
se realiza pe un amplasament situat Ón perimetre de protec˛ie hidrogeologic„ prev„zute de
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legisla˛ia privind caracterul ∫i m„rimea zonelor de protec˛ie sanitar„ ∫i hidrogeologic„ se supun
evalu„rii impactului asupra mediului.
(3) Proiectele publice sau private pentru care trebuie stabilit„ necesitatea efectu„rii evalu„rii
impactului asupra mediului sunt cele:
a) prev„zute Ón anexa nr. 2;
b) realizate Ón cadrul unei arii naturale protejate, indirect legate de aceasta sau necesare
pentru managementul ariei naturale protejate care, fie individual, fie Ómpreun„ cu alte proiecte, pot
avea efecte semnificative asupra ariei naturale protejate, av‚nd Ón vedere obiectivele de
conservare a acesteia, a∫a cum sunt prev„zute Ón legisla˛ia privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ∫i faunei s„lbatice.
(4) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (3) lit. a), toate proiectele prev„zute Ón anexa nr. 2 ce
urmeaz„ a fi realizate Ón zona costier„ se supun evalu„rii impactului asupra mediului.
Art. 9. — (1) Proiectele prev„zute la art. 8 alin. (3) se supun etapei de Óncadrare Ón procedura
de evaluare a impactului asupra mediului. Aceast„ etap„ se realizeaz„ cu consultarea autorit„˛ilor
din colectivul de analiz„ tehnic„ prev„zut la art. 5 alin. (2).
(2) Autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului decide asupra necesit„˛ii efectu„rii evalu„rii
impactului asupra mediului prin examinarea, caz cu caz, a oric„rui proiect prev„zut la art. 8
alin. (3), folosind criteriile prev„zute Ón anexa nr. 3 ∫i, dup„ caz, anumite valori de prag.
(3) Autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului informeaz„ ∫i pune la dispozi˛ia publicului
decizia etapei de Óncadrare.
Art. 10. — (1) Analizarea proiectelor conform prevederilor art. 9 se realizeaz„ de c„tre
autorit„˛ile competente pentru protec˛ia mediului, lu‚nd Ón considerare informa˛iile furnizate Ón
cadrul solicit„rii de emitere a acordului de mediu, depus„ de titular.
(2) Solicitarea cuprinde cel pu˛in:
a) descrierea ∫i caracteristicile amplasamentului propus;
b) descrierea ∫i caracteristicile proiectului ∫i ale activit„˛ilor care urmeaz„ a fi desf„∫urate:
m„rime, tehnologii ∫i materiale propuse a fi folosite ∫i utilizarea resurselor naturale;
c) descrierea activit„˛ilor specifice perioadei de realizare a proiectului;
d) descrierea sumar„ a poten˛ialului impact al proiectului asupra mediului.
Art. 11. — (1) Dup„ stabilirea obligativit„˛ii evalu„rii impactului asupra mediului pentru un
proiect se trece la etapa de definire a domeniului evalu„rii impactului asupra mediului. Œn acest
scop, autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului preg„te∫te ∫i transmite titularului de proiect
un Óndrumar referitor la problemele de mediu care trebuie tratate Ón raportul evalu„rii impactului
asupra mediului ∫i la gradul de detaliere a acestora.
(2) Œn vederea elabor„rii Óndrumarului prev„zut la alin. (1), autoritatea competent„ pentru
protec˛ia mediului:
a) analizeaz„ memoriul de prezentare a proiectului depus de titular care detaliaz„ informa˛iile
prezentate Ón solicitare;
b) consult„ titularul de proiect, publicul interesat ∫i celelalte autorit„˛i publice implicate Ón
procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul respectiv.
(3) Œndrumarul se pune la dispozi˛ia publicului interesat, spre informare.
(4) Œndrumarul transmis titularului de proiect nu exclude posibilitatea solicit„rii de c„tre
autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului a unor informa˛ii suplimentare.
Art. 12. — (1) Pentru toate proiectele supuse evalu„rii impactului asupra mediului titularii
acestora au obliga˛ia de a furniza Ón cadrul raportului evalu„rii impactului asupra mediului
informa˛iile prev„zute Ón anexa nr. 4.
(2) Autorit„˛ile publice, Ón special cele prev„zute la art. 5 alin. (1), care de˛in informa˛ii
relevante pentru evaluarea efectelor directe ∫i indirecte ale proiectului, au obliga˛ia s„ pun„ aceste
informa˛ii la dispozi˛ia titularului de proiect.
(3) Autorit„˛ile competente pentru protec˛ia mediului verific„ dac„ titularul proiectului a furnizat,
Óntr-o form„ adecvat„, informa˛iile prev„zute Ón anexa nr. 4.
(4) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor prev„zute la alin. (3), autorit„˛ile competente pentru protec˛ia
mediului ˛in seama de urm„toarele aspecte:
a) s„ fie solicitate ∫i furnizate informa˛ii relevante etapei respective din procedura de evaluare
a impactului asupra mediului, caracteristicilor specifice proiectului sau tipului de proiect, precum ∫i
elementelor de mediu care pot fi afectate;
b) s„ fie solicitate informa˛iile pe care titularul de proiect le poate furniza av‚nd Ón vedere,
printre altele, nivelul actual al cunoa∫terii ∫i al metodelor de evaluare.
Art. 13. — Informa˛iile furnizate de titularul de proiect, conform prevederilor art. 12 alin. (1),
includ cel pu˛in urm„toarele:
a) descrierea proiectului, cuprinz‚nd date referitoare la amplasament, solu˛ii tehnice propuse ∫i
m„rimea proiectului;
b) descrierea m„surilor avute Ón vedere pentru a evita, a reduce ∫i, dac„ este posibil, a
remedia efectele adverse asupra mediului;
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c) datele necesare pentru identificarea ∫i evaluarea principalelor efecte pe care proiectul le
poate avea asupra mediului;
d) prezentarea general„ a principalelor alternative studiate de titularul de proiect, cu indicarea
motivelor alegerii sale, av‚ndu-se Ón vedere efectele asupra mediului;
e) un rezumat f„r„ caracter tehnic al informa˛iilor prev„zute la lit. a)—d).
Art. 14. — (1) Elaborarea raportului evalu„rii impactului asupra mediului se realizeaz„ pe baza
Óndrumarului prev„zut la art. 11 alin. (1) de c„tre persoane fizice sau juridice, atestate Ón condi˛iile
legii, ∫i independente de titularul proiectului.
(2) Raportul evalu„rii impactului asupra mediului, al c„rui con˛inut respect„ prevederile art. 12
alin. (1), se Ónainteaz„ autorit„˛ii competente pentru protec˛ia mediului.
(3) Raportul evalu„rii impactului asupra mediului este supus comentariilor publicului interesat,
ale c„rui observa˛ii sunt luate Ón considerare Ón etapa de analiz„ a calit„˛ii raportului.
(4) Autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului, Ómpreun„ cu autorit„˛ile participante Ón
colectivul de analiz„ tehnic„, analizeaz„ calitatea raportului evalu„rii impactului asupra mediului ∫i
decide acceptarea sau refacerea raportului.
Art. 15. — (1) Œn procedura de evaluare a impactului asupra mediului autorit„˛ile competente
pentru protec˛ia mediului aduc la cuno∫tin˛„ publicului, din timp ∫i cel mai t‚rziu imediat ce
informa˛ia poate fi furnizat„ Óntr-un termen rezonabil, prin anun˛ public ∫i prin afi∫are pe pagina
proprie de web, urm„toarele aspecte:
a) orice solicitare de acord de mediu;
b) faptul c„ proiectul face obiectul evalu„rii impactului asupra mediului, indic‚nd, dup„ caz, ∫i
c„ proiectul intr„ sub inciden˛a prevederilor art. 17;
c) datele de contact ale autorit„˛ilor competente pentru emiterea/respingerea acordului de
mediu, ale autorit„˛ilor de la care pot fi ob˛inute informa˛ii relevante, ale autorit„˛ilor unde se pot
Ónainta comentarii sau adresa Óntreb„ri, precum ∫i termenul pentru transmiterea acestora;
d) tipul deciziilor posibile sau, Ón cazul Ón care exist„, proiectul deciziei respective;
e) faptul c„ informa˛iile din etapa de definire a domeniului evalu„rii ∫i de realizare a raportului
evalu„rii impactului asupra mediului sunt puse la dispozi˛ia publicului;
f) locul, orarul ∫i mijloacele prin care informa˛iile relevante sunt puse la dispozi˛ia publicului;
g) modalit„˛ile de participare a publicului, Ón conformitate cu art. 16 alin. (2) lit. a) ∫i b).
(2) Autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului pune la dispozi˛ia publicului interesat, spre
consultare, Óntr-un interval de timp rezonabil, urm„toarele:
a) orice informa˛ie ob˛inut„ Ón urma parcurgerii etapei de definire a domeniului evalu„rii ∫i de
realizare a raportului evalu„rii impactului asupra mediului;
b) rapoartele ∫i recomand„rile relevante emise c„tre autoritatea competent„ pentru protec˛ia
mediului la momentul inform„rii publicului interesat, potrivit prevederilor alin. (1);
c) alte informa˛ii dec‚t cele prev„zute la alin. (1), care sunt relevante pentru luarea deciziei ∫i
care devin disponibile dup„ momentul inform„rii publicului interesat Ón conformitate cu prevederile
alin. (1), cu respectarea dispozi˛iilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la
informa˛ia privind mediul.
Art. 16. — (1) Publicul interesat are posibilitatea de a participa efectiv ∫i din timp la procesul
de luare a deciziilor de mediu, de a se documenta ∫i a transmite comentarii ∫i opinii autorit„˛ii
competente pentru protec˛ia mediului, c‚nd toate op˛iunile sunt deschise ∫i Ónaintea lu„rii deciziei
de emitere/respingere a acordului de mediu.
(2) Informarea ∫i participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului
sunt coordonate de autorit„˛ile competente pentru protec˛ia mediului ∫i cuprind:
a) modalitatea de informare a publicului: prin afi∫e pe o anumit„ zon„ teritorial„, publica˛ii Ón
presa central„ ∫i/sau local„, organizarea unor expozi˛ii cu planuri, schi˛e, tabele, grafice, modele
referitoare la proiectul respectiv ∫i altele asemenea;
b) modalitatea de consultare a publicului interesat prin inform„ri scrise sau dezbateri publice;
c) perioade de timp corespunz„toare pentru etapele procedurii, cu scopul de a asigura timp
suficient pentru informarea publicului ∫i pentru ca publicul interesat s„ se preg„teasc„ ∫i s„
participe efectiv la procesul de luare a deciziilor de mediu.
Art. 17. — (1) Œn situa˛ia Ón care un proiect poate s„ aib„ un efect semnificativ asupra
mediului altui stat sau c‚nd un alt stat posibil s„ fie afectat semnificativ solicit„ informa˛ii asupra
proiectului, autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului transmite autorit„˛ii centrale de
mediu din acel stat, c‚t mai cur‚nd posibil ∫i nu mai t‚rziu de momentul c‚nd este informat
propriul public, cel pu˛in urm„toarele informa˛ii referitoare la proiect:
a) o descriere a proiectului Ómpreun„ cu orice informa˛ie disponibil„ asupra posibilului impact
transfrontier al acestuia;
b) informa˛ii privind tipul deciziei care urmeaz„ s„ fie luat„.
(2) Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului indic„ statului prev„zut la alin. (1) un
interval de timp suficient Ón care s„ precizeze dac„ dore∫te s„ participe la procesul de luare a
deciziilor de mediu.
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(3) Dac„ statul care a primit informa˛iile prev„zute la alin. (1) comunic„ inten˛ia sa de
participare la procesul de luare a deciziilor de mediu, autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia
mediului Ói transmite informa˛iile despre proiect prev„zute la art. 15 alin. (1) ∫i pe cele care se
pun la dispozi˛ia publicului interesat, conform prevederilor art. 15 alin. (2) lit. a) ∫i b).
(4) Œn cazul Ón care Rom‚nia este stat poten˛ial afectat, autoritatea public„ central„ pentru
protec˛ia mediului are obliga˛ia:
a) s„ pun„ la dispozi˛ia autorit„˛ilor implicate Ón procesul de luare a deciziilor de mediu ∫i
publicului interesat, Óntr-un termen rezonabil, informa˛iile prev„zute la alin. (1) ∫i (3), primite de la
statul de origine;
b) s„ asigure autorit„˛ilor implicate Ón procesul de luare a deciziilor de mediu ∫i publicului
interesat posibilitatea de a Ónainta autorit„˛ii centrale pentru protec˛ia mediului din statul de origine
opiniile cu privire la informa˛iile prev„zute la alin. (1) ∫i (3), Óntr-un interval rezonabil de timp,
Ónainte de emiterea deciziei finale.
(5) Statele interesate ini˛iaz„ consult„ri privind, printre altele, efectele poten˛iale transfrontiere
ale proiectului ∫i m„surile avute Ón vedere pentru a reduce sau a elimina astfel de efecte ∫i se
Ón˛eleg asupra unui interval de timp rezonabil privind durata consult„rilor.
(6) Ministerul Afacerilor Externe sprijin„ demersurile autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia
mediului prev„zute la alin. (1)—(5), astfel Ónc‚t publicul interesat de pe teritoriul statului afectat s„
participe efectiv la procesul de luare a deciziilor de mediu, inclusiv Ón cazul proiectelor cu posibile
efecte semnificative pe teritoriul Rom‚niei, ini˛iate Ón alte state.
Art. 18. — Rezultatele consult„rilor ∫i informa˛iile ob˛inute conform prevederilor art. 5, art. 11—13,
art. 15—17 alin. (1)—(3) ∫i (5) se iau Ón considerare Ón procedura de emitere/respingere a
acordului de mediu pentru proiectele publice sau private care fac obiectul prezentei hot„r‚ri.
Art. 19. — (1) Autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului, cu consultarea colectivului de
analiz„ tehnic„, ia decizia de emitere/respingere a acordului de mediu pe baza analiz„rii raportului
evalu„rii impactului asupra mediului, a comentariilor ∫i opiniilor exprimate de publicul interesat ∫i a
altor informa˛ii relevante, dup„ caz.
(2) Acordul de mediu pentru proiectele care fac obiectul legisla˛iei privind prevenirea ∫i controlul
integrat al polu„rii include cerin˛ele prev„zute de acea legisla˛ie.
Art. 20. — (1) Acordul de mediu pentru proiectele prev„zute la art. 8 alin. (3) lit. b) se emite
numai dac„ proiectul nu afecteaz„ Ón mod negativ integritatea ariei naturale protejate respective.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), Ón cazul Ón care evaluarea impactului asupra
mediului relev„ efecte negative asupra ariei naturale protejate ∫i, Ón lipsa unor solu˛ii alternative,
proiectul trebuie totu∫i realizat din considerente imperative de interes public major, inclusiv din
ra˛iuni de ordin social sau economic, autoritatea public„ pentru protec˛ia mediului competent„
emite acordul de mediu numai dup„ stabilirea m„surilor compensatorii necesare pentru a proteja
coeren˛a re˛elei na˛ionale de arii naturale protejate sau cea global„ a re˛elei Natura 2000, Ón cazul
siturilor de interes comunitar.
(3) Œn situa˛ia Ón care siturile incluse Ón re˛eaua Natura 2000, identificate conform legisla˛iei Ón
vigoare, ad„postesc un tip de habitat natural prioritar ∫i/sau o specie prioritar„, singurele
considerente care pot fi invocate sunt cele legate de:
a) s„n„tatea sau siguran˛a public„;
b) anumite consecin˛e benefice de importan˛„ major„ pentru mediu; sau
c) alte motive imperative de interes public major, asupra c„rora s-a ob˛inut punctul de vedere
al Comisiei Europene.
(4) Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului informeaz„ Comisia European„ despre
m„surile compensatorii adoptate pentru a proteja coeren˛a global„ a re˛elei Natura 2000.
Art. 21. — (1) Autorit„˛ile competente pentru protec˛ia mediului fac public„ decizia de
emitere/respingere a acordului de mediu ∫i pun la dispozi˛ia publicului urm„toarele informa˛ii:
a) con˛inutul deciziei, care include toate condi˛iile necesare a fi Óndeplinite de titularul
proiectului;
b) principalele motive ∫i considerente pe care se bazeaz„ decizia de emitere/respingere,
inclusiv informa˛ii cu privire la desf„∫urarea procesului de participare a publicului;
c) descrierea, dup„ caz, a principalelor m„suri pentru evitarea, reducerea ∫i, dac„ este posibil,
compensarea efectelor adverse majore.
(2) Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului informeaz„ orice stat care a fost
consultat conform prevederilor art. 17 alin. (1)—(3) ∫i (5) ∫i transmite acestora informa˛iile
prev„zute la alin. (1).
(3) Œn cazul Ón care Rom‚nia este stat poten˛ial afectat, autoritatea public„ central„ pentru
protec˛ia mediului asigur„ punerea la dispozi˛ia propriului public interesat, Óntr-o manier„
corespunz„toare, a informa˛iilor prev„zute la alin. (1), primite de la statul de origine.
Art. 22. — (1) Prevederile prezentei hot„r‚ri nu aduc atingere obliga˛iei autorit„˛ilor competente
pentru protec˛ia mediului de a respecta restric˛iile impuse de legisla˛ia Ón vigoare Ón leg„tur„ cu
confiden˛ialitatea comercial„ ∫i industrial„, inclusiv proprietatea intelectual„, ∫i protejarea interesului
public.
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(2) Œn cazul aplic„rii art. 17, transmiterea informa˛iilor c„tre alte state ∫i primirea informa˛iei de
la alte state fac obiectul restric˛iilor prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare a statului de origine.
Art. 23. — (1) Orice persoan„ care face parte din publicul interesat ∫i care se consider„ v„t„mat„
Óntr-un drept al s„u ori Óntr-un interes legitim se poate adresa instan˛ei de contencios administrativ
competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substan˛ial, actele, deciziile sau
omisiunile autorit„˛ii publice competente pentru protec˛ia mediului, care fac obiectul particip„rii publicului
Ón procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prev„zute de prezenta hot„r‚re, cu respectarea
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific„rile ulterioare.
(2) Actele sau omisiunile autorit„˛ii publice competente pentru protec˛ia mediului, care fac
obiectul particip„rii publicului Ón procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atac„
odat„ cu decizia etapei de Óncadrare sau cu decizia de emitere/respingere a acordului de mediu,
dup„ caz.
(3) Se poate adresa instan˛ei de contencios administrativ competente ∫i orice organiza˛ie
neguvernamental„ care Óndepline∫te cerin˛ele prev„zute la art. 2 alin. (1) lit. i), consider‚ndu-se c„
acestea sunt v„t„mate Óntr-un drept al lor sau Óntr-un interes legitim.
(4) Solu˛ionarea cererii se face potrivit dispozi˛iilor Legii nr. 554/2004, cu modific„rile ulterioare.
Art. 24. — (1) Œnainte de a se adresa instan˛ei de contencios administrativ competente,
persoanele prev„zute la art. 23 trebuie s„ solicite autorit„˛ii publice emitente, Ón termen de 30 de
zile de la data aducerii la cuno∫tin˛a publicului a deciziei etapei de Óncadrare sau a deciziei de
emitere/respingere a acordului de mediu, revocarea, Ón tot sau Ón parte, a respectivei decizii.
(2) Autoritatea public„ emitent„ are obliga˛ia de a r„spunde la pl‚ngerea prealabil„ prev„zut„
la alin. (1) Ón termen de 30 de zile de la data Ónregistr„rii acesteia la acea autoritate.
(3) Procedura administrativ„ prealabil„ prev„zut„ la alin. (1) ∫i (2) este gratuit„ ∫i trebuie s„ fie
echitabil„ ∫i corect„.
Art. 25. — Autorit„˛ile competente pentru protec˛ia mediului au obliga˛ia ca Ón decizia etapei de
Óncadrare ∫i Ón decizia de emitere/respingere a acordului de mediu s„ includ„ informa˛ii concrete
despre procedura de contestare administrativ„ ∫i contencios administrativ prev„zut„ la art. 23 ∫i 24.
Art. 26. — (1) Titularul proiectului are obliga˛ia de a notifica Ón scris autoritatea competent„
pentru protec˛ia mediului despre orice modificare a datelor/informa˛iilor care au stat la baza lu„rii
deciziei etapei de Óncadrare sau a deciziei etapei de emitere/respingere a acordului de mediu,
dup„ caz.
(2) Autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului stabile∫te, cu consultarea colectivului de
analiz„ tehnic„, dac„ modificarea sau extinderea adus„ proiectului poate avea efecte semnificative
asupra mediului, conform prevederilor prezentei hot„r‚ri, ∫i informeaz„ publicul Ón mod
corespunz„tor. Œn caz afirmativ, autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului solicit„ elaborarea
sau, dup„ caz, refacerea evalu„rii impactului asupra mediului, cu aplicarea Ón mod corespunz„tor
a prevederilor art. 11—25.
(3) Œn urma aplic„rii prevederilor alin. (2), acordul de mediu se revizuie∫te Ón mod
corespunz„tor.
Art. 27. — (1) Este interzis„ realizarea f„r„ ob˛inerea acordului de mediu a proiectelor
prev„zute la:
a) art. 8 alin. (3), pentru care s-a stabilit necesitatea evalu„rii impactului asupra mediului;
b) art. 8 alin. (4);
c) anexa nr. 1.
(2) Titularii proiectelor au obliga˛ia respect„rii condi˛iilor prev„zute Ón acordul de mediu.
Art. 28. — (1) Constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ dup„ cum urmeaz„, urm„toarele
fapte:
a) Ónc„lcarea obliga˛iei prev„zute la art. 26 alin. (1) ∫i la art. 27 alin. (1), cu amend„ de la 5.000 lei
la 10.000 lei, pentru persoane fizice, ∫i de la 30.000 lei la 60.000 lei, pentru persoane juridice;
b) Ónc„lcarea obliga˛iei prev„zute la art. 27 alin. (2), cu amend„ de la 3.000 lei la 6.000 lei,
pentru persoane fizice, ∫i de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.
(2) Pentru Ónc„lcarea obliga˛iilor prev„zute de art. 27 se aplic„ ∫i sanc˛iunea complementar„ de
desfiin˛are a lucr„rilor ∫i aducerea terenului la starea ini˛ial„.
(3) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se realizeaz„
de personalul Ómputernicit din cadrul G„rzii Na˛ionale de Mediu ∫i al Administra˛iei Rezerva˛iei
Biosferei îDelta Dun„rii“, conform reglement„rilor legale Ón vigoare.
(4) Dispozi˛iile referitoare la contraven˛ii prev„zute la alin. (1) se completeaz„ cu prevederile
Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(5) Contravenientul poate achita pe loc sau Ón termen de cel mult 48 de ore de la data
Óncheierii procesului-verbal ori, dup„ caz, de la data comunic„rii acestuia, jum„tate din minimul
amenzii prev„zute Ón actul normativ, agentul constatator f„c‚nd men˛iune despre aceast„
posibilitate Ón procesul-verbal de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iei.
Art. 29. — Proiectele transmise unei autorit„˛i competente pentru protec˛ia mediului Ón vederea
ob˛inerii acordului de mediu ∫i supuse evalu„rii impactului asupra mediului, Ónainte de intrarea Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri, se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului ∫i de
emitere a acordului de mediu aflate Ón vigoare la momentul depunerii solicit„rii.
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Art. 30. — (1) Metodologia de aplicare a procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra
mediului, con˛in‚nd competen˛ele, durata etapelor procedurale ∫i dispozi˛ii privind informarea ∫i
participarea publicului, se aprob„ prin ordin al conduc„torului autorit„˛ii publice centrale pentru
protec˛ia mediului Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
(2) Metodologia de aplicare a prevederilor art. 17 se aprob„ prin ordin al conduc„torului
autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia mediului Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 31. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 32. — (1) Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului informeaz„ Comisia
European„ cu privire la aplicarea prezentei hot„r‚ri ∫i asupra criteriilor ∫i/sau valorilor de prag
adoptate Ón vederea aplic„rii prevederilor art. 9.
(2) Autoritatea central„ pentru protec˛ia mediului transmite Comisiei Europene actele normative
na˛ionale care asigur„ conformarea cu prevederile Directivei 85/337/CEE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra mediului, modificat„ ∫i completat„ prin
Directiva 97/11/CE ∫i prin Directiva 2003/35/CE.
Art. 33. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la 60 de zile de la publicarea Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, cu excep˛ia prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c), art. 20 alin. (3) lit. c) ∫i
alin. (4) ∫i ale art. 32, care intr„ Ón vigoare la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Art. 34. — Œn situa˛ia Ón care printr-un act normativ anterior prezentei hot„r‚ri se face trimitere
la Hot„r‚rea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului
asupra mediului ∫i pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri
ori generic la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, trimiterea se va socoti f„cut„
la dispozi˛iile corespunz„toare din prezenta hot„r‚re.
Art. 35. — (1) Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului
nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului ∫i pentru
aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 686 din 17 septembrie 2002, cu modific„rile ulterioare.
(2) Actele normative emise Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 918/2002, Ón m„sura Ón care nu
contravin dispozi˛iilor prezentei hot„r‚ri, r„m‚n Ón vigoare p‚n„ la data abrog„rii lor.
´
Prezenta hot„r‚re transpune prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice ∫i private asupra mediului, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 175 din 5 iulie 1985, modificat„ ∫i completat„ prin Directiva
Consiliului 97/11/CE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 73 din
14 martie 1997, ∫i Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului cu privire la elaborarea
anumitor planuri ∫i programe Ón leg„tur„ cu mediul ∫i modificarea, Ón ceea ce prive∫te participarea
publicului ∫i accesul la justi˛ie, a directivelor Consiliului 85/337/CEE ∫i 96/61/CE, publicat„ Ón
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 156 din 25 iunie 2003.
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ANEXA Nr. 1
LISTA

proiectelor supuse evalu„rii impactului asupra mediului
1. Agricultur„:
1.1. instala˛ii pentru cre∫terea intensiv„ a porcilor, cu o capacitate cel pu˛in egal„ cu:
a) 900 de locuri pentru scroafe;
b) 3.000 de locuri pentru cre∫terea porcilor mai mari de 30 kg;
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1.2. instala˛ii pentru cre∫terea intensiv„ a p„s„rilor, cu o capacitate cel pu˛in egal„ cu:
a) 85.000 de locuri pentru cre∫terea p„s„rilor de carne;
b) 60.000 de locuri pentru p„s„ri ou„toare.
2. Industria extractiv„ a petrolului, gazelor naturale, c„rbunelui ∫i turbei:
2.1. extrac˛ia petrolului, c‚nd cantitatea extras„ dep„∫e∫te 500 t/zi;
2.2. extrac˛ia gazelor naturale, c‚nd cantitatea extras„ dep„∫e∫te 500.000 m3/zi;
2.3. extrac˛ia c„rbunelui Ón exploat„ri miniere de suprafa˛„, c‚nd suprafa˛a amplasamentului
dep„∫e∫te 25 ha;
2.4. extrac˛ia turbei, c‚nd suprafa˛a amplasamentului dep„∫e∫te 150 ha.
3. Industria energetic„:
3.1. termocentrale ∫i alte instala˛ii de ardere, inclusiv instala˛ii industriale pentru producerea
energiei electrice, energiei termice, a aburului sau a apei calde, cu o putere de cel pu˛in 300 MW;
3.2. centrale nucleare ∫i alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea ori scoaterea din
func˛iune a acestora, sau reactoare1) (cu excep˛ia instala˛iilor de cercetare pentru producerea ∫i
conversia materialelor fisionabile ∫i a celor radioactive, a c„ror putere maxim„ nu dep„∫e∫te 1 kW
putere termic„ continu„);
3.3. instala˛ii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat;
3.4. instala˛ii pentru:
a) producerea sau Ómbog„˛irea combustibilului nuclear;
b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea de∫eurilor cu nivel ridicat
de radioactivitate;
c) depozitarea final„ a combustibilului nuclear iradiat;
d) depozitarea final„ a de∫eurilor radioactive, exclusiv;
e) stocarea, planificat„ pentru o perioad„ mai mare de 10 ani, a combustibilului nuclear iradiat
sau a de∫eurilor radioactive, pe un amplasament diferit de cel de produc˛ie, exclusiv;
3.5. construirea liniilor aeriene de tensiune electric„, cu o tensiune de cel pu˛in 220 kV ∫i o
lungime de cel pu˛in 15 km.
4. Producerea ∫i prelucrarea metalelor:
4.1. instala˛ii integrate pentru producerea fontei primare ∫i a o˛elului;
4.2. instala˛ii pentru ob˛inerea metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate sau din
materiale secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice.
5. Industria materialelor minerale de construc˛ii:
5.1. instala˛ii pentru extrac˛ia azbestului ∫i pentru prelucrarea ∫i transformarea azbestului ∫i a
produselor care con˛in azbest:
a) instala˛ii pentru produsele de azbociment, cu o produc˛ie anual„ de cel pu˛in 20.000 t
produs finit;
b) instala˛ii pentru materiale de fric˛iune, cu o produc˛ie anual„ de cel pu˛in 50 t produs finit;
c) instala˛ii pentru alte utiliz„ri ale azbestului, cu un consum de cel pu˛in 200 t anual;
5.2. cariere ∫i exploat„ri miniere de suprafa˛„, c‚nd suprafa˛a amplasamentului dep„∫e∫te 25 ha.
6. Industria chimic„ ∫i petrochimic„:
6.1. instala˛ii chimice integrate, cum sunt instala˛iile pentru producerea substan˛elor pe scar„
industrial„ folosind procese de conversie chimic„, Ón care mai multe unit„˛i tehnologice al„turate
sunt legate func˛ional una de cealalt„ ∫i sunt utilizate pentru:
a) producerea substan˛elor chimice organice de baz„;
b) producerea substan˛elor chimice anorganice de baz„;
c) producerea Óngr„∫„mintelor pe baz„ de fosfor, azot sau potasiu (Óngr„∫„minte simple sau
complexe);
d) ob˛inerea produselor de baz„ pentru protec˛ia plantelor ∫i a biocidelor;
e) ob˛inerea produselor farmaceutice de baz„ folosind procese chimice sau biologice;
6.2. producerea explozibililor;
6.3. rafin„rii de ˛i˛ei (cu excep˛ia celor care produc numai lubrifian˛i din ˛i˛ei);
6.4. instala˛ii pentru depozitarea petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o
capacitate de cel pu˛in 200.000 t;
6.5. instala˛ii pentru gazeificarea ∫i lichefierea a cel pu˛in 500 t de c„rbune sau ∫isturi
bituminoase pe zi;
6.6. conducte pentru transportul gazelor, petrolului sau al substan˛elor chimice, av‚nd un
diametru mai mare de 800 mm ∫i o lungime de cel pu˛in 40 km.
7. Industria lemnului ∫i a h‚rtiei:
7.1. instala˛ii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase
similare;
1) Centralele nucleare ∫i alte reactoare nucleare Ónceteaz„ a mai fi considerate ca atare atunci c‚nd tot combustibilul
nuclear ∫i alte elemente contaminate radioactiv au fost Óndep„rtate definitiv de pe amplasamentul instala˛iei.
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7.2. instala˛ii industriale pentru producerea h‚rtiei ∫i a cartonului, cu o capacitate de produc˛ie
mai mare de 200 t/zi.
8. Proiecte de infrastructur„:
8.1. construc˛ia de linii pentru traficul feroviar de lung„ distan˛„;
8.2. construirea aerodromurilor1) dotate cu cel pu˛in o pist„ de decolare-aterizare mai lung„ de
2.100 m;
8.3. construirea de autostr„zi ∫i de drumuri expres2);
8.4. construirea drumurilor noi cu cel pu˛in 4 benzi sau realinierea ∫i/sau l„rgirea unui drum
existent de dou„ ori mai pu˛ine benzi p‚n„ la 4 sau mai multe benzi, Ón cazul Ón care aceste
drumuri noi sau realinierea lor ∫i/sau sec˛iunea l„rgit„ a acestora este de cel pu˛in 10 km lungime
continu„;
8.5. c„i navigabile interioare ∫i porturi pentru traficul fluvial interior, care permit trecerea vaselor
mai mari de 1.350 t;
8.6. porturi comerciale, cheiuri pentru Ónc„rcare ∫i desc„rcare legate de uscat ∫i porturi
exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot), care permit intrarea vaselor de cel pu˛in 1.350 t.
9. Alte tipuri de proiecte:
9.1. sisteme de captare a apelor subterane, acolo unde volumul anual de ap„ captat„ este de
cel pu˛in 10 milioane m3;
9.2. sisteme artificiale de reÓnc„rcare a acviferului, acolo unde volumul anual de ap„
reÓnc„rcat„ este de cel pu˛in 10 milioane m3;
9.3. lucr„ri de transfer al resurselor de ap„ Óntre bazinele hidrografice, executate Ón
scopul prevenirii deficitului de ap„, pentru un volum anual de ap„ transferat„ de cel pu˛in
100 milioane m3/an; se excepteaz„ transferul prin conducte al apei potabile;
9.4. lucr„ri de transfer al resurselor de ap„ Óntre bazinele hidrografice, pentru un debit mediu
multianual al bazinului de captare de cel pu˛in 2.000 milioane m3/an ∫i pentru o cantitate de ap„
transferat„ de cel pu˛in 5% din acest debit; se excepteaz„ transferul prin conducte al apei
potabile;
9.5. baraje ∫i alte instala˛ii proiectate s„ re˛in„ sau s„ stocheze permanent apa, cu o
capacitate nou„ ori suplimentar„ de ap„ re˛inut„ sau stocat„ de cel pu˛in 10 milioane m3;
9.6. sta˛ii pentru epurarea apelor uzate de cel pu˛in 150.000 echivalen˛i locuitor3);
9.7. depozite pentru de∫euri periculoase sau instala˛ii pentru eliminarea de∫eurilor prin
incinerare ori tratare chimic„, opera˛iune definit„ Ón anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de∫eurilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 426/2001, cu modific„rile ulterioare;
9.8. instala˛ii cu o capacitate mai mare de 100 t/zi pentru eliminarea de∫eurilor nepericuloase
prin incinerare sau tratare chimic„, opera˛iune definit„ Ón anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 78/2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 426/2001,
cu modific„rile ulterioare;
10. orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate Ón prezenta anex„, dac„ o
asemenea modificare sau extindere Óntrune∫te ea Óns„∫i valorile de prag stabilite, dup„ caz, Ón
aceast„ anex„.
1) Aerodrom — aeroport care se conformeaz„ defini˛iei din Conven˛ia de la Chicago (1944) privind Ónfiin˛area
Organiza˛iei Avia˛iei Civile Interna˛ionale (anexa nr. 14).
2) Drumuri expres — drumuri care se conformeaz„ defini˛iei din Acordul european privind arterele principale de trafic
interna˛ional din 15 noiembrie 1975.
3) Echivalen˛i locuitor exprim„ Ónc„rcarea cu poluan˛i a apelor uzate, conform defini˛iei din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condi˛iile de desc„rcare Ón mediul acvatic a apelor uzate, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.
ANEXA Nr. 2

LISTA

proiectelor pentru care trebuie stabilit„ necesitatea efectu„rii
evalu„rii impactului asupra mediului
1. Agricultur„, silvicultur„ ∫i acvacultur„:
a) proiecte pentru restructurarea exploata˛iilor agricole;
b) proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafe˛elor par˛ial antropizate Ón scop
agricol intensiv;
c) proiecte de gospod„rire a apelor pentru agricultur„, inclusiv proiecte de iriga˛ii ∫i desec„ri;
d) Ómp„durirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegeta˛ie forestier„ sau desfri∫are Ón
scopul schimb„rii categoriei de folosin˛„ a terenului;
e) instala˛ii pentru cre∫terea intensiv„ a ∫eptelului, altele dec‚t cele incluse Ón anexa nr. 1;
f) cresc„torii pentru piscicultur„ intensiv„;
g) recuperarea/Ómbun„t„˛irea terenurilor neagricole, inclusiv a celor din mare.
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2. Industria extractiv„:
a) cariere, exploat„ri miniere de suprafa˛„ ∫i de extrac˛ie a turbei, altele dec‚t cele incluse Ón
anexa nr. 1;
b) exploat„ri miniere subterane;
c) extrac˛ia mineralelor prin dragare fluvial„ sau marin„;
d) foraje de ad‚ncime, Ón special:
(i) foraje geotermale;
(ii) foraje pentru depozitarea de∫eurilor nucleare;
(iii) foraje pentru alimentarea cu ap„, cu excep˛ia forajelor pentru investigarea stabilit„˛ii
solului;
e) instala˛ii industriale de suprafa˛„ pentru extrac˛ia c„rbunelui, petrolului, gazelor naturale ∫i
minereurilor, precum ∫i a ∫isturilor bituminoase.
3. Industria energetic„:
a) instala˛ii industriale pentru producerea energiei electrice, termice ∫i a aburului tehnologic,
altele dec‚t cele incluse Ón anexa nr. 1;
b) instala˛ii industriale pentru transportul gazelor, aburului ∫i apei calde; transportul energiei
electrice prin cabluri aeriene, altele dec‚t cele incluse Ón anexa nr. 1;
c) stocarea la suprafa˛„ a gazelor naturale;
d) stocarea subteran„ a gazelor combustibile;
e) stocarea la suprafa˛„ a combustibililor fosili;
f) brichetarea industrial„ a c„rbunelui ∫i lignitului;
g) instala˛ii pentru prelucrarea ∫i stocarea de∫eurilor radioactive, altele dec‚t cele incluse Ón
anexa nr. 1;
h) instala˛ii pentru producerea energiei hidroelectrice;
i) instala˛ii cu care sunt echipate centralele eoliene Ón scopul producerii energiei.
4. Producerea ∫i prelucrarea metalelor:
a) instala˛ii pentru producerea fontei sau o˛elului prin fuziune primar„ sau secundar„, inclusiv
turnare continu„;
b) instala˛ii pentru prelucrarea metalelor feroase:
(i) laminoare la cald;
(ii) forjerii cu ciocane;
(iii) acoperiri metalice de protec˛ie prin topire;
c) topitorii de metale feroase;
d) instala˛ii pentru forjarea, inclusiv alierea metalelor neferoase, cu excep˛ia metalelor pre˛ioase,
sau instala˛ii pentru revalorificarea produselor (finisare, turnare Ón forme etc.);
e) instala˛ii pentru tratarea suprafe˛elor metalice ∫i a materialelor plastice prin procese chimice
sau electrolitice;
f) fabricarea ∫i asamblarea de autovehicule ∫i fabricarea motoarelor pentru autovehicule;
g) ∫antiere navale;
h) instala˛ii pentru construc˛ia ∫i repararea aeronavelor;
i) fabricarea echipamentelor feroviare;
j) forjare la cald prin explozie;
k) instala˛ii pentru coacerea ∫i sinterizarea minereurilor metalice.
5. Industria mineralelor:
a) cuptoare de cocs (distilarea uscat„ a c„rbunelui);
b) instala˛ii pentru fabricarea cimentului;
c) instala˛ii pentru producerea azbestului ∫i fabricarea produselor din azbest, altele dec‚t cele
incluse Ón anexa nr. 1;
d) instala˛ii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticl„;
e) instala˛ii pentru topirea substan˛elor minerale, inclusiv produc˛ia fibrelor minerale;
f) fabricarea produselor ceramice prin ardere, Ón special a ˛iglelor, c„r„mizilor, c„r„mizilor
refractare, pl„cilor, gresiilor ceramice sau por˛elanului.
6. Industria chimic„:
a) tratarea produselor intermediare ∫i producerea substan˛elor chimice, altele dec‚t cele incluse
Ón anexa nr. 1;
b) producerea pesticidelor ∫i a produselor farmaceutice, vopselelor ∫i lacurilor, elastomerilor ∫i
peroxizilor, altele dec‚t cele incluse Ón anexa nr. 1;
c) instala˛ii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice ∫i chimice, altele dec‚t cele
incluse Ón anexa nr. 1.
7.
a)
b)
c)

Industria alimentar„:
fabricarea uleiurilor ∫i a gr„similor vegetale ∫i animale;
ambalarea ∫i conservarea produselor animale ∫i vegetale;
fabricarea produselor lactate;
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d) fabricarea mal˛ului ∫i a b„uturilor alcoolice;
e) fabricarea produselor de cofet„rie ∫i a siropului;
f) abatoare;
g) instala˛ii industriale pentru fabricarea amidonului;
h) fabrici de f„in„ ∫i ulei de pe∫te;
i) fabrici de zah„r.
8. Industria textil„, a piel„riei, a lemnului ∫i h‚rtiei:
a) instala˛ii industriale pentru producerea h‚rtiei ∫i a cartonului, altele dec‚t cele incluse Ón
anexa nr. 1;
b) instala˛ii pentru pretratarea (opera˛ii ca sp„lare, Ón„lbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor
ori textilelor;
c) instala˛ii pentru t„b„cirea/arg„sirea pieilor ∫i bl„nurilor;
d) instala˛ii de producere ∫i prelucrare a celulozei.
9. Industria cauciucului:
— fabricarea ∫i tratarea produselor pe baz„ de elastomeri.
10. Proiecte de infrastructur„:
a) proiecte de dezvoltare a unit„˛ilor industriale;
b) proiecte de dezvoltare urban„, inclusiv construc˛ia centrelor comerciale ∫i a parc„rilor auto;
c) construc˛ia c„ilor ferate, altele dec‚t cele incluse Ón anexa nr. 1, a instala˛iilor de
transbordare intermodal„ ∫i a terminalelor intermodale;
d) construc˛ia aerodromurilor, altele dec‚t cele incluse Ón anexa nr. 1;
e) construc˛ia drumurilor, porturilor ∫i instala˛iilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele
dec‚t cele incluse Ón anexa nr. 1;
f) construc˛ia c„ilor navigabile interioare, altele dec‚t cele incluse Ón anexa nr. 1, lucr„ri de
canalizare ∫i lucr„ri Ómpotriva inunda˛iilor;
g) baraje ∫i alte instala˛ii proiectate pentru re˛inerea sau stocarea apei pe termen lung, altele
dec‚t cele incluse Ón anexa nr. 1;
h) linii de tramvai, c„i ferate subterane ∫i de suprafa˛„, linii suspendate sau linii similare
specifice, utilizate exclusiv sau Ón principal pentru transportul de persoane;
i) instala˛ii de conducte pentru gaze ∫i petrol, altele dec‚t cele incluse Ón anexa nr. 1;
j) instala˛ii de apeducte de lungime mare;
k) lucr„ri pentru combaterea eroziunii costiere ∫i lucr„ri maritime ce pot modifica profilul costier
prin construc˛ia, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucr„ri de ap„rare
marin„, exclusiv Óntre˛inerea ∫i reconstruc˛ia unor astfel de lucr„ri;
l) instala˛ii de extrac˛ie a apei subterane ∫i de reÓnc„rcare artificial„ a rezervelor de ap„
subteran„, altele dec‚t cele incluse Ón anexa nr. 1;
m) lucr„ri pentru transferul resurselor de ap„ Óntre bazine hidrografice, altele dec‚t cele incluse
Ón anexa nr. 1.
11. Alte proiecte:
a) piste permanente de curse ∫i testare a vehiculelor cu motor;
b) instala˛ii pentru eliminarea de∫eurilor, altele dec‚t cele incluse Ón anexa nr. 1;
c) sta˛ii pentru epurarea apelor uzate, altele dec‚t cele incluse Ón anexa nr. 1;
d) amplasamente pentru depozitarea n„molurilor provenite de la sta˛iile de epurare;
e) depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv de∫euri de vehicule;
f) bancuri de prob„ pentru motoare, turbine sau reactoare;
g) instala˛ii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale;
h) instala˛ii pentru recuperarea sau distrugerea substan˛elor explozive;
i) centre de ecarisaj.
12. Turism ∫i recreere:
a) p‚rtii de schi, instala˛ii schilift, telecabine ∫i amenaj„rile aferente;
b) amenaj„ri marine de agrement;
c) sate de vacan˛„ ∫i complexuri hoteliere Ón afara zonelor urbane ∫i amenaj„rile aferente;
d) campinguri permanente ∫i amplasamente pentru caravane;
e) parcuri tematice.
13. a) Orice modific„ri sau extinderi, altele dec‚t cele prev„zute la pct. 10 din anexa nr. 1, ale
proiectelor prev„zute Ón anexa nr. 1 sau Ón prezenta anex„, deja autorizate, executate sau Ón curs
de a fi executate, care pot avea efecte semnificative adverse asupra mediului
b) Proiectele prev„zute Ón anexa nr. 1, efectuate exclusiv sau Ón principal pentru dezvoltarea ∫i
testarea de metode sau produse noi ∫i care s„ nu fie utilizate pe o perioad„ mai mare de 2 ani.
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ANEXA Nr. 3
CRITERII DE SELECﬁIE

pentru stabilirea necesit„˛ii efectu„rii evalu„rii impactului asupra mediului
1. Caracteristicile proiectelor
La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau Ón considerare urm„toarele aspecte:
a) m„rimea proiectului;
b) cumularea cu alte proiecte;
c) utilizarea resurselor naturale;
d) produc˛ia de de∫euri;
e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul ∫i alte surse de disconfort;
f) riscul de accident, ˛in‚ndu-se seama Ón special de substan˛ele ∫i de tehnologiile utilizate.
2. Localizarea proiectelor
Se ia Ón considerare sensibilitatea mediului Ón zona geografic„ posibil afectat„ de proiect,
av‚ndu-se Ón vedere Ón special:
2.1. utilizarea existent„ a terenului;
2.2. relativa abunden˛„ a resurselor naturale din zon„, calitatea ∫i capacitatea regenerativ„ a
acestora;
2.3. capacitatea de absorb˛ie a mediului, cu aten˛ie deosebit„ pentru:
a) zonele umede;
b) zonele costiere;
c) zonele montane ∫i cele Ómp„durite;
d) parcurile ∫i rezerva˛iile naturale;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legisla˛ia Ón vigoare, cum sunt: zone de protec˛ie a
faunei piscicole, bazine piscicole naturale ∫i bazine piscicole amenajate etc.;
f) zonele de protec˛ie special„, mai ales cele desemnate prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei ∫i a faunei s„lbatice, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 462/2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sau zonele Ón care se efectueaz„ determin„ri pentru
includerea lor Ón zone clasificate de ordonan˛a de urgen˛„ men˛ionat„ anterior, zonele desemnate
prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea
a III-a — zone protejate, zonele de protec˛ie instituite conform prevederilor Legii apelor
nr. 107/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
g) ariile Ón care standardele de calitate a mediului stabilite de legisla˛ie au fost deja dep„∫ite;
h) ariile dens populate;
i) peisajele cu semnifica˛ie istoric„, cultural„ ∫i arheologic„.
3. Caracteristicile impactului poten˛ial
Se iau Ón considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, Ón raport cu criteriile
stabilite la pct. 1 ∫i 2, cu accent deosebit pe:
a) extinderea impactului: aria geografic„ ∫i num„rul persoanelor afectate;
b) natura transfrontier„ a impactului;
c) m„rimea ∫i complexitatea impactului;
d) probabilitatea impactului;
e) durata, frecven˛a ∫i reversibilitatea impactului.
ANEXA Nr. 4
INFORMAﬁII

solicitate titularului proiectului pentru proiectele supuse evalu„rii impactului asupra mediului
1. Descrierea proiectului, incluz‚nd, mai ales:
a) descrierea caracteristicilor fizice ale Óntregului proiect ∫i a cerin˛elor de amenajare ∫i
utilizare a terenului Ón timpul fazelor de construc˛ie ∫i func˛ionare;
b) descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de produc˛ie, de exemplu natura ∫i
cantitatea materialelor utilizate;
c) estimarea, pe tipuri ∫i cantit„˛i, a de∫eurilor preconizate ∫i a emisiilor (poluare Ón ap„, aer
∫i sol, zgomot, vibra˛ii, lumin„, c„ldur„, radia˛ii etc.) rezultate din func˛ionarea proiectului propus;
2. rezumatul principalelor alternative studiate de titular ∫i indicarea principalelor motive pentru
alegerea final„, lu‚nd Ón considerare efectele asupra mediului;
3. descrierea aspectelor de mediu posibil a fi afectate Ón mod semnificativ de proiectul propus,
Ón special a popula˛iei, faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor climatici, bunurilor materiale,
inclusiv patrimoniul arhitectural ∫i arheologic, peisajul ∫i interconexiunile dintre factorii de mai sus;
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4. descrierea1) efectelor semnificative posibile ale proiectului propus asupra mediului, rezult‚nd din:
a) existen˛a proiectului;
b) utilizarea resurselor naturale;
c) emisiile de poluan˛i, zgomot ∫i alte surse de disconfort ∫i eliminarea de∫eurilor;
∫i descrierea de c„tre titular a metodelor de prognoz„ utilizate Ón evaluarea efectelor asupra
mediului;
5. descrierea m„surilor preconizate pentru prevenirea, reducerea ∫i, unde este posibil,
compensarea oric„ror efecte semnificative adverse asupra mediului;
6. un rezumat f„r„ caracter tehnic al informa˛iilor furnizate la punctele precedente;
7. indicarea dificult„˛ilor (deficien˛e tehnice sau lips„ de know-how) Ónt‚mpinate de titularul
proiectului Ón prezentarea informa˛iei solicitate.
1) Aceast„ descriere trebuie s„ acopere efectele directe ∫i indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu ∫i
lung, permanente ∫i temporare, pozitive ∫i negative ale proiectului asupra mediului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor

ORDIN
privind Notele explicative la Nomenclatura combinat„ a m„rfurilor,
adoptate de Comisia Comunit„˛ilor Europene
Œn baza prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 658 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al
Rom‚niei, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 707/2006,
vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Pentru asigurarea unei utiliz„ri uniforme a Nomenclaturii combinate care st„ la baza
Tarifului vamal de import al Rom‚niei, se aplic„ Notele explicative la Nomenclatura combinat„ a
m„rfurilor, adoptate de Comisia Comunit„˛ilor Europene, cuprinse Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Gelu ™tefan Diaconu
Bucure∫ti, 22 august 2006.
Nr. 8.065.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 802 bis Ón afara abonamentului, care se poate
achizi˛iona de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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