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Secţiunea 1:  

Titlul proiectului de act normativ 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea anexei la Hotărârea de Guvern nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din 

bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, 

prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor 

necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi 

Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 

2015 – 2020 
 

 

Secţiunea a 2-a: 

 Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind 

aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor 

multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de 

mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare 

întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de 

Mediu şi Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției 

mediului" desfășurat în perioada 2015 – 2020, cu modificările și completările 

ulterioare, Ministerul Mediului are calitatea de beneficiar al studiilor 

prevăzute la pozițiile 1 - 8 şi 10 – 22 din anexa la actul normativ invocat 

anterior. Această hotărâre a Guvernului stabilește subprogramele finanțate 

din Fondul pentru mediu, subprograme care vizează atât domeniul mediului, 

cât și domeniul apelor și pădurilor. 
 

Realizarea acestor subprograme conduce la îndeplinirea obligațiilor asumate 

de România ca stat membru UE și Parte semnatară la Convențiile 

internaționale din domeniul mediului și domeniul apelor și pădurilor.  

În vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare este necesară colectarea, 

prelucrarea și interpretarea datelor, precum și integrarea acestora în 

formatele de raportare furnizate de către Comisia Europeană și/sau 

Convențiile internaționale.  
 

Cerințele noii Directive (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a 

Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de 

anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de 

abrogare a Directivei 2001/81/CE (denumită noua Directivă NEC), care 

preia la nivelul Uniuni Europene prevederile privind cerințele de raportare 

incluse în Protocoalele Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere 

pe distanțe lungi (CLRTAP), includ ca element de noutate, obligativitatea 

ca Statele Membre să monitorizeze impactul poluării atmosferice asupra 

ecosistemelor terestre și acvatice și să raporteze acest impact. Acest element 

de noutate introdus de noua Directivă NEC este parte din studiul prevăzut la 

poziția 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 616/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv ,,Studiu privind determinarea încărcărilor 

şi nivelurilor critice specifice ecosistemelor de la nivel național, conform 

prevederilor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe 

distanțe lungi (CLRTAP)". Având în vedere că asigurarea îndeplinirii 

acestei cerințe a fost reglementată parțial la nivel național prin transpunerea 

noii Directive  NEC,  prin   Legea  nr.  293/2018   privind   reducerea   

emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, care stabilește printre 



altele autoritățile/instituțiile responsabile pentru colectarea și prelucrarea 

datelor pentru a se asigura monitorizarea impactului poluării atmosferice 

asupra ecosistemelor terestre și acvatice, precum și raportarea indicatorilor 

de monitorizare, se impune eliminarea studiului menționat cu tematica 

actuală, prevăzut la poziția 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 

616/2015, cu modificările și completările ulterioare, și realocarea acestei 

sume luând în considerare identificarea unei alte priorități care să facă 

obiectul unui studiu care să fie finanțat din bugetul Fondului pentru mediu, 

respectiv ,, Studiu privind elaborarea la nivel  național și pe sectoare a 

prognozelor de emisii de poluanți atmosferici cu identificarea și stabilirea 

măsurilor necesare de reducere a emisiilor antropice naționale eficiente din 

punctul de vedere al costurilor, în vederea respectării angajamentelor 

naționale de reducere a emisiilor până în anul 2030, conform cerințelor 

Directivei (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți 

poluanți atmosferici". 

De asemenea, având în vedere că tematica studiului prevăzut la poziția 8 din 

anexa la Hotărârea Guvernului nr. 616/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv ,,Studiu privind calcularea bugetelor de azot, eficiența 

utilizării azotului şi surplusurilor de azot, în vederea stabilirii de măsuri 

pentru limitarea emisiilor de NH3" va fi inclusă în noul studiu menționat mai 

sus, se impune eliminarea acestuia și realocarea acestei sume pentru 

îndeplinirea altor noi cerințe de raportare sub noua Directivă NEC, care să 

facă obiectul unui studiu care să fie finanțat din bugetul Fondului pentru 

mediu, respectiv ,,Studiu privind repartizarea pe gridul EMEP a datelor de 

emisii de poluanți atmosferici și identificarea emisiilor de poluanți 

atmosferici provenite de la sursele punctuale de mari dimensiuni (LPS), 

conform cerințelor Protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice 

transfrontiere pe distanțe lungi (CLRTAP) și ale Directivei privind reducerea 

emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici (2016/2284) " tematica 

acestui studiu constituind de asemenea o noua cerință de raportare introdusă 

de  Directiva NEC. 
 

Totodată având în vedere că studiul prevăzut la poziția 15 din anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 616/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, și anume ”Studiu privind elaborarea criteriilor de prioritizare în 

vederea stabilirii oportunității intervenției şi remedierii siturilor 

contaminate”,  a fost realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității 

administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa 

politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate – 

C.A.D.S”, cod SIPOCA 21, finanțat prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, din Fondul Social European (FSE), se impune 

eliminarea studiului menționat și alocarea sumei de 590 mii lei din cei 1500 

mii lei, luând în considerare identificarea unei alte priorități care să facă 

obiectul unui studiu care să fie finanțat din bugetul Fondului pentru Mediu, 

respectiv elaborarea ”Studiului privind estimarea populaţiilor de carnivore 

mari şi pisică sălbatică din România (Ursus arctos și Canis lupus, Lynx lynx 

şi Felis silvestris) în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare 

şi pentru stabilirea numărului de exemplare din speciile strict protejate pentru 

care se acordă cotă de intervenție anului 2019 și 2020 (Ursus arctos și Canis 

lupus)”. În conformitate cu prevederile Directivei Habitate, România are 

obligaţia să trimită Comisiei Europene un raport asupra derogărilor acordate. 

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate acorda derogări 

de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică strict 

protejate, prin ordin al conducătorului autorității, cu avizul prealabil al 

Academiei Române, cu condiția să nu existe o alternativă acceptabilă, iar 

măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menținerii populațiilor speciilor 

respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural şi numai 



în anumite situații, conform art. 38 din OUG nr. 57/2007. Pentru îndeplinirea 

acestor obligații este necesară realizarea unui studiu de evaluare a populației. 
 

De asemenea, studiul prevăzut la poziția 16 din anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 616/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 

”Studiu privind elaborarea metodologiei de remediere siturilor contaminate” 

a fost realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica în 

domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate – C.A.D.S”, 

cod SIPOCA 21, finanțat prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, din Fondul Social European (FSE). și se impune 

eliminarea acestui studiu și alocarea sumei de 900 mii lei din cei 1500 mii 

lei, luând în considerare identificarea unei alte priorități care să facă obiectul 

unui studiu care să fie finanțat din bugetul Fondului pentru mediu, respectiv 

elaborarea studiului ”Completarea și consolidarea rețelei Natura 2000”. 

Acest studiu este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin României 

ca stat membru al Uniunii Europene, în domeniul protecției naturii, în ceea 

ce privește implementarea Directivelor Habitate și Păsări prin asigurarea 

suficienței siturilor Natura 2000 desemnate, asigurarea suportului tehnic și 

științific în vederea atingerii obiectivelor seminariilor biogeografice (noul 

proces biogeografic), raportarea conform celor două directive și evitarea 

sancțiunilor pentru nerealizarea la termen a obligațiilor asumate de către țara 

noastră. 
 

De asemenea, studiul prevăzut la poziția 17 din anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 616/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 

”Studiu privind elaborarea criteriilor de prioritizare în vederea stabilirii 

oportunității intervenției și remedierii siturilor contaminate” a fost realizat în 

cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica în domeniul 

managementului deșeurilor și al siturilor contaminate – C.A.D.S”, cod 

SIPOCA 21, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020, din Fondul Social European (FSE) și se impune eliminarea 

acestui studiu și luând în considerare identificarea unei alte priorități care să 

facă obiectul unui studiu care să fie finanțat din bugetul Fondului pentru 

mediu, respectiv elaborarea studiului ” Elaborarea și aprobarea de ghiduri, 

norme tehnice și instrucțiuni privind gestionarea deșeurilor prin activități de 

tratare mecano-biologică, compostare și digestie anaerobă și asigurarea 

utilizării la capacitate maximă a instalațiilor de tratare a deșeurilor 

municipale care se vor construi în cadrul implementării PNGD”  și alocarea 

sumei de 1610 necesară studiului. Această sumă este rezultată din valorea 

studiului inițial 400 mii lei la care se adaugă sumele realocate de la poziția 

15, respectiv 910 mii lei și 300 mii lei de la poziția 16 (rămași din suma 

realocată pentru poziția respective). 
  

În ceea ce privește studiul prevăzut la poziția 21 din anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 616/2015, cu modificările și completările ulterioare, și anume 

„Studiu privind realizarea unei liste de specii invazive la nivel naţional”,  

acesta face în prezent obiectul proiectului “Managementul adecvat al 

speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 

1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii 

speciilor alogene invazive”, finanțat prin Programul Operațional 

Infrastructura Mare, prin urmare se impune eliminarea studiului respectiv și 

alocarea sumei de 300 mii lei din cei 930 mii lei, pentru realizarea studiului 

”Elaborarea metodologiei și calcularea plăților Natura 2000 din zonele 

agricole din ariile naturale protejate, conform restricțiilor din Planurile de 

management cu respectarea legislației europene cu privire la Politica 

Agricolă Comună”. Necesitatea realizării acestui studiu este stringentă, 



ținând cont că de acesta depinde fundamentarea lansării măsurilor referitoare 

la plățile Natura 2000 din zonele agricole pentru noua perioadă de 

programare financiară 2021-2027, precum și stabilirii planurilor strategice 

privind Politica Agricolă Comună, planuri trebuie să reflecte de asemenea  

necesitățile identificate în Cadrul de Acțiune Prioritară (pentru siturile Natura 

2000) și în planurile de management ale ariilor naturale protejate. 
 

De asemenea, pentru studiul de la poziția nr. 22, respectiv studiul                  

“Evaluarea stării populațiilor de sturioni sălbatici în Dunăre în vederea 

stabilirii măsurilor necesare pentru conservarea acestora şi a eficienței 

programelor anuale de populare de susținere cu specii de sturioni 

ameninţate” s-a constatat că suma alocată este subestimată, astfel că se 

impune modificarea bugetului la suma de 1 380 mii lei. Suma de bani 

necesară pentru suplimentare a fost identificată prin eliminarea studiului 

prevăzut la poziția 21 și înlocuirea acestuia cu un alt studiu și realocarea 

sumei rămase de 630 mii lei, precum și  a  unei sume de 300 mii lei din  600 

mii lei, rămasă în urma eliminării studiului de la poziția 16. 

11În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia  

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

2. Schimbări preconizate Pentru evitarea unor suprapuneri și realizarea unor studii identificate ca 

prioritare conform noilor cerințe ale Directivei NEC, se modifică anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 616/2015, cu modificările și completările, astfel: 

- studiul actual, prevăzut la poziția nr. 2 din anexă, cu tematica ,,Studiu 

privind determinarea încărcărilor şi nivelurilor critice specifice 

ecosistemelor de la nivel național, conform prevederilor Convenției 

asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi (CLRTAP)" 

se elimină cu realocarea sumei aferente acestuia pentru realizarea 

studiului cu tematica ,, Studiu privind elaborarea la nivel  național și pe 

sectoare a prognozelor de emisii de poluanți atmosferici cu identificarea 

și stabilirea măsurilor necesare de reducere a emisiilor antropice 

naționale eficiente din punctul de vedere al costurilor, în vederea 

respectării angajamentelor naționale de reducere a emisiilor până în anul 

2030, conform cerințelor Directivei (UE) 2016/2284 privind reducerea 

emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici",  

- studiul actual, prevăzut la poziția nr. 8 din anexă, cu tematica ,,Studiu 

privind calcularea bugetelor de azot, eficiența utilizării azotului şi 

surplusurilor de azot, în vederea stabilirii de măsuri pentru limitarea 

emisiilor de NH3" se elimină cu realocarea sumei aferente acestuia 

pentru realizarea studiului cu tematica ,,Studiu privind repartizarea pe 

gridul EMEP a datelor de emisii de poluanți atmosferici și identificarea 

emisiilor de poluanți atmosferici provenite de la sursele punctuale de 

mari dimensiuni (LPS), conform cerințelor Protocoalelor Convenției 

asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi (CLRTAP) și 

ale Directivei privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți 

atmosferici (2016/2284)".  

- studiul actual, prevăzut la poziția 15 cu tematica ”Studiu privind 

elaborarea metodologiei de investigare a  siturilor contaminate” se 

elimină  cu alocarea sumei de 590 mii lei din totalul de 1.500 mii lei, 

pentru realizarea studiului cu tematica ”Studiu privind estimarea 

populaţiilor de carnivore mari şi pisică sălbatică din România (Ursus 

arctos și Canis lupus, Lynx lynx şi Felis silvestris) în vederea menţinerii 

într-o stare favorabilă de conservare şi pentru stabilirea numărului de 



exemplare din speciile strict protejate pentru care se acordă cotă de 

intervenție anului 2019 și 2020 (Ursus arctos și Canis lupus)”,  

- studiul actual, prevăzut la poziția 16 cu tematica ”Studiu privind 

elaborarea metodologiei de remediere siturilor contaminate” se elimină  

cu alocarea sumei de 900 mii lei din totalul de 1.500 mii lei, pentru 

realizarea studiului cu tematica ”Completarea și consolidarea rețelei 

Natura 2000”; 

- studiul actual, prevăzut la poziția nr. 17 ”Studiu privind elaborarea 

criteriilor de prioritizare în vederea stabilirii oportunității intervenției și 

remedierii siturilor contaminate” se elimină cu alocarea sumei inițiale de 

400 mii lei la care se adaugă 910 mii lei de la poziția 15 și 300 mii lei de 

la poziția 16, sumă care se realocă din cea rămasă de 600 mii lei, pentru 

realizarea studiului ”Elaborarea și aprobarea de ghiduri, norme tehnice și 

instrucțiuni privind gestionarea deșeurilor prin activități de tratare 

mecano-biologică, compostare și digestie anaerobă și  asigurarea 

utilizării la capacitate maximă a instalațiilor de tratare a deșeurilor 

municipale care se vor construi în cadrul implementării Planului Național 

de Gestionare a Deșeurilor”. Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 

aprobat prin HG. nr. 942/2017 cuprinde în capitolul III Obiective și Ținte 

- obiectivele legislative și de reglementare care constau în elaborarea de 

Norme tehnice privind activitățile de compostare, tratare mecano-

biologică, incinerare și digestie anaerobă cu termen 2019. Studiul va  

cuprinde realizarea a patru ghiduri:   

o Elaborarea și aprobarea unui ghid/normă tehnică privind 

compostarea, care să includă parametri și metode de monitorizare 

a calității compostului și condiții de încetare a statului de deșeu 

pentru compost;   

o Elaborarea unui ghid metodologic privind compostarea în sistem 

individual care va prezenta succint şi ilustrativ opțiunile şi 

tehnicile privind compostarea în sistem individual;   

o Realizarea și promovarea unor Ghiduri privind activitățile de 

tratare mecano-biologică cu biouscare, digestie anaerobă și 

incinerare cu valorificare enegetică; și respectivi  

o Realizarea și promovarea unui Ghid care să cuprindă parametri de 

calitate și condițiile de încetare a statului de deșeu pentru 

digestatul provenit din tratarea biodeșeurilor municipale colectate 

separat. 

- studiul actual, prevăzut la poziția 21 cu tematica „Studiu privind 

realizarea unei liste de specii invazive la nivel naţional” face obiectul 

unei alte finanțări în cadrul POIM și se elimină  cu alocarea sumei de 300 

mii lei din totalul de 930 mii lei, pentru realizarea studiului cu tematica 

”Elaborarea metodologiei și calcularea plăților Natura 2000 din zonele 

agricole din ariile naturale protejate, conform restricțiilor din Planurile de 

management cu respectarea legislației europene cu privire la Politica 

Agricolă Comună”. 
 

Totodată, pentru studiul de la poziția nr. 22, respectiv studiul “Evaluarea 

stării populațiilor de sturioni sălbatici în Dunăre în vederea stabilirii 

măsurilor necesare pentru conservarea acestora şi a eficienței programelor 

anuale de populare de susținere cu specii de sturioni ameninţate”  se 

modifică bugetul la suma de 1 380 mii lei. Suma de bani necesară pentru 

suplimentare a fost identificată prin eliminarea studiilor de la poziția 16 și 21 

înlocuirea acestora cu alte studii cu un buget mai mic și  realocarea sumei 

rămase de 630 mii lei de la poziția 21, precum și  a  unei sume de 300 mii lei 

de la poziția 16.  

3. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

 



 

 

 
 

Secţiunea a 3-a: 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 

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

 

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial 

şi domeniul ajutoarelor de stat  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

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

 

21 Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

22 .Impactul asupra întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

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

 

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

 

5.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 
 

Secţiunea a 4-a  

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

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
                                        

- mii lei - 

 

Indicatori 

 

 

Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 

5 ani 
2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

    a) buget de stat, din acesta:       

         (i)  impozit pe profit        

         (ii) impozit pe venit       

    b)   bugete locale:       

         (i)  impozit pe profit       

c)   bugetul asigurărilor sociale de stat:       

         (i) contribuţii de asigurări       

   2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 
      

  a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

    b) bugete locale:        

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

    c) bugetul asigurărilor sociale de stat:        

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

   3.  Impact financiar, plus/minus, din 

care:  

      



a) buget de stat        

b) bugete locale       

   4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor  bugetare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

   5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea  veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

   6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea  modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

   7. Alte informaţii  

 

Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 5-a: 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

   a) acte normative  în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a proiectului de act normativ; 

   b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea  implementării noilor 

dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1¹  Compatibilitatea proiectului de  act 

normativ cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea  proiectului de act 

normativ cu legislația comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                 

4  Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                        

5  Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                 

6  Alte informaţii 

 
Nu au fost identificate. 

           

Secţiunea a 6-a: 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ     

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

3. Consultările organizate cu autorităţile   



administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect  

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile  

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005  privind  constituirea consiliilor 

interministeriale permanente   

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

  

Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de către 

Consiliul Legislativ.  

6. Alte informaţii                

                                                

  Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 7-a:  

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

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită 

prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia  publică, prin afişarea acestuia în vederea 

consultării pe pagina de internet a Ministerului Mediului. 

În acest sens, menționăm faptul că proiectul de act normativ 

a fost postat pe pagina de internet a Ministerului Mediului la 

adresa www.mmediu.ro, în data de _____.  

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

    

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 
 

Secţiunea a 8-a:  

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale 

şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.  Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmediu.ro/


Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din 

bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, 

prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor 

necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi 

Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în 

perioada 2015 – 2020, care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele interesate şi de 

Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 
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