
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1021 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019  privind poluanții organici 

persistenți  

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1                                                                                             

(1) Prezenta hotărâre stabilește cadrul instituțional necesar aplicării Regulamentului (UE) 

2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții 

organici persistenți, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 169/45 din 25 

iunie 2019, denumit în continuare Regulament.                                                                     

(2)  În cuprinsul prezentei hotărâri sunt aplicabile definițiile termenilor și expresiilor 

prevăzute la art. 2 din Regulament. 

 

Art. 2                                                                          

(1) Se desemnează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în conformitate cu art. 19 din 

Regulament, ca autoritate națională competentă pentru coordonarea măsurilor necesare 

aplicării Regulamentului. 

(2) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are următoarele responsabilități:   

a) notifică Secretariatul Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți în 

cazul în care intenționează să permită producția și utilizarea unei substanțe prevăzute în 

anexa I partea A sau în anexa II partea A la Regulament, ca substanță intermediară în spațiu 

limitat și în sistem închis, până la termenul indicat în anexa vizată. 



 

 

b) în termen de o lună de la notificarea Secretariatului, comunică notificarea și celorlalte state 

membre, Comisiei Europene și Agenției Europene pentru Chimicale, în conformitate cu 

prevederile art. 4 alin. (3) din Regulament. 

c) elaborează și publică pe pagina de internet proprie un raport care conține informații 

relevante conform cerințelor prevăzute la art. 13 alin. (1) din cadrul Regulamentului și cu 

respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind 

accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările ulterioare. 

d) facilitează participarea din timp și în mod eficace la pregătirea/elaborarea și actualizarea 

planurilor naționale de implementare, în conformitate cu procedurile prevăzute în Hotărârea 

Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea 

anumitor planuri și programe în legătură cu mediul, cu modificările ulterioare. 

(3) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului, prin postarea pe 

pagina de internet a acestuia și a celorlalte autorități aflate în subordinea sau coordonarea sa 

și comunică publicarea lor Comisiei Europene, Agenției Europene pentru Chimicale și 

celorlalte state membre: 

a) planul național de implementare, adoptat ca urmare a obligațiilor care revin în temeiul 

Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți, în conformitate cu 

prevederile art. 9 alin. (2) din Regulament; 

b) planul de acțiune, ca parte a planului național de implementare privind măsurile de 

identificare, caracterizare și reducere a emisiilor totale de poluanți organici persistenți, în 

conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Regulament. 

c) planul național de implementare a prevederilor Convenției privind poluanții organici 

persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029, adoptat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1497/2008, cu modificările ulterioare, în conformitate cu obligațiile 

care revin României în temeiul Convenției.  

(4) La elaborarea și actualizarea planurilor de implementare, România face schimb de 

informații cu Comisia Europeană și celelalte statele membre cu privire la conținutul acestora, 

inclusiv informații cu privire la măsurile luate la nivel național pentru a identifica și a evalua 

siturile contaminate cu poluanți organici persistenți, după caz. 

 



 

 

Art. 3                                                                         

Se desemnează Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în conformitate cu art. 19 din 

Regulament, ca autoritate competentă pentru: 

a) primirea de la deținători a notificărilor pentru stocuri, în conformitate cu prevederile art. 5 

alin. (2) din Regulament; 

b) elaborarea anuală a inventarului de emisii în aer, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 

(1) din Regulament; 

c) gestionarea datelor privind emisiile de dioxine, furani și bifenili policlorurați în aer, 

identificate conform anexei III la Regulament; 

d) centralizarea și transmiterea către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, 

anual, a unui raport privind evidența datelor referitoare la producția totală, actuală sau 

estimată și la introducerea pe piață a oricărei substanțe prevăzute în anexele I sau II la 

Regulament; 

e) centralizarea și transmiterea către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului 

anual și la fiecare 3 ani, în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. b) din Regulament, a raportului 

privind: 

i) notificările pentru stocuri, primite în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din 

Regulament; 

ii) inventarele de emisii în aer, apă, sol, elaborate conform prevederilor art. 6 alin. (1) din 

Regulament; 

iii) situația emisiilor de dioxine, furani și bifenili policlorurați în aer, apă, sol, identificate 

conform anexei III la Regulament și modalitatea de urmărire a acestora. 

f)  monitorizarea utilizării și gestionării stocurilor notificate în conformitate cu prevederile 

art. 5 alin. (3) din Regulament. 

h) urmărește îndeplinirea condițiilor pentru notificare prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. (a) - (d) 

din Regulament; 

i) centralizează informațiile referitoare la stadiul realizării acțiunilor prevăzute în Planul 

național de implementare și le transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului 

potrivit art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1497/2008, cu modificările ulterioare; 



 

 

j) cooperează cu reprezentanții Agenției Europene pentru Chimicale și Comisiei Europene în 

stabilirea exactă a formatelor și softurilor ce urmează a fi utilizate pentru publicarea sau 

notificarea datelor de către celelalte state membre în temeiul art. 17 din Regulament și le 

pune gratuit la dispoziție în format electronic pe pagina proprie de internet. 

 

Art. 4                                                                        

(1) Se desemnează Garda Națională de Mediu, în conformitate cu art. 19 din Regulament, ca 

autoritate de control pentru aplicarea prevederilor Regulamentului. 

(2) Garda Națională de Mediu transmite către autoritatea publică centrală pentru protecția 

mediului anual și la fiecare 3 ani un raport privind informațiile referitoare la sancțiuni, în 

conformitate cu art. 13 alin. (1) din Regulament. 

 

Art. 5 

Se desemnează Administrația Națională "Apele Române", în conformitate cu art. 19 din 

Regulament, ca autoritate competentă pentru: 

a) elaborarea inventarului de emisii în apă, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din 

Regulament; 

b) transmiterea către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, anual și la fiecare 3 ani, la 

termenul stabilit de comun acord, în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. b) din Regulament, a 

raportului privind: 

i) inventarul de emisii în apă elaborat conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulament; 

ii) situația emisiilor de dioxine, furani și bifenili policlorurați în apă, identificate conform 

anexei III la Regulament și modalitatea de urmărire a acestora. 

 

Art. 6 

Se desemnează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și 

Protecția Mediului, în conformitate cu art. 19 din Regulament, ca autoritate competentă 

pentru: 



 

 

a) elaborarea și transmiterea către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, anual, la 

termenul stabilit de comun acord, a inventarului de emisii în sol, în conformitate cu 

prevederile art. 6 alin. (1) din Regulament; 

b) gestionarea datelor privind emisiile de dioxine, furani și bifenili policlorurați în sol, 

identificate conform anexei III la Regulament; 

c) transmiterea către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, anual și la fiecare 3 ani, la 

termenul stabilit de comun acord, în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. b) din Regulament, a 

raportului privind inventarul de emisii în sol elaborat conform prevederilor art. 6 alin. (1) din 

Regulament și situația emisiilor de dioxine, furani și bifenili policloruraţi în sol, identificate 

conform anexei III la Regulament, precum și modalitatea de urmărire a acestora. 

 

Art. 7  

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor împreună cu Ministerul Sănătății:  

(1) Promovează și facilitează, în conformitate cu art. 11 din Regulament:  

a) programe de sensibilizare și conștientizare a publicului cu privire la efectele poluanților 

organici persistenți  asupra sănătății, mediului și alternativele la aceștia, ce ar putea duce la 

reducerea sau eliminarea producerii, utilizării și emisiei lor; 

b) campanii de informare a operatorilor economici care generează emisii de substanțe care 

fac obiectul Regulamentului, referitoare la modalitățile de reducere sau eliminare a 

producerii, utilizării și emisiei poluanților organici persistenți;  

c) campanii de informare a deținătorilor de stocuri de deșeuri contaminate cu substanțe care 

fac obiectul Regulamentului, referitoare la modalitățile de eliminare sau recuperare a acestor 

deșeuri, astfel încât să se asigure distrugerea sau transformarea ireversibilă a conținutului de 

poluanți organici persistenți; 

d) campanii de instruire a lucrătorilor, oamenilor de știință, educatorilor și a personalului 

tehnic și administrativ care au în sfera de atribuții interacțiunea cu poluanți organici 

persistenți; 



 

 

e) elaborarea de ghiduri privind gestionarea deșeurilor contaminate cu substanțe care fac 

obiectul Regulamentului, astfel încât să fie asigurată protecția mediului și siguranța 

populației. 

(2) Respectă prevederile stipulate la art. 11 din Regulament fără a aduce atingere 

Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 

2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale 

Comisiei, Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 

6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a 

dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la 

luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului și Directivei 2003/4/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la 

informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, ținându-se 

cont de faptul că informațiile privind sănătatea și siguranța umană și a mediului nu sunt 

considerate confidențiale.  

 

Art. 8 

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 9.000 lei, pentru 

persoane fizice și de la 10.000 lei la 40.000 lei pentru persoane juridice, săvârșirea 

următoarelor fapte: 

a) nerespectarea de către deținătorii de stocuri de deșeuri contaminate cu substanțe care fac 

obiectul Regulamentului, a obligației prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulament de a furniza 

Agenției Naționale pentru Protecția Mediului informații privind natura și dimensiunea 

stocurilor de peste 50 kg care sunt formate din sau care conțin oricare dintre substanțele 

prevăzute în anexa I sau II la Regulament și a căror utilizare este permisă.                                          

b) producerea, introducerea pe piață și utilizarea substanțelor cuprinse în anexa I la 

Regulament, fie ca atare, fie în compoziția preparatelor sau sub formă de compuși ai 

diferitelor articole, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulament;                                                

c) producerea, introducerea pe piață și utilizarea substanțelor menționate în anexa II la 

Regulament, fie ca atare, fie în compoziția preparatelor sau sub formă de compuși ai 

diferitelor articole, fără respectarea restricțiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Regulament; 



 

 

d) negestionarea ca deșeu a unui stoc care este format din sau care conține orice substanță 

prevăzută în anexa I sau II la Regulament, a cărui utilizare nu este permisă, prevăzută la art. 5 

alin. (1) din Regulament;                                                                                               

e) nerespectarea de către producători și deținători a obligației de a evita contaminarea 

deșeurilor cu substanțele enumerate în anexa IV la Regulament, conform art. 7 alin. (1) din 

Regulament; 

f) nerespectarea de către operatorul economic a obligației de a elimina sau valorifica, fără 

întârziere nejustificată a deșeurile care sunt formate din, conțin sau sunt contaminate cu 

oricare dintre substanțele enumerate în anexa IV la Regulament, conform art. 7 alin. (2) din 

Regulament.                                                                                            

g) operațiunile de eliminare sau de valorificare, prevăzute la art. 7 alin. (3) din Regulament, 

care pot duce la regenerarea, valorificarea, reciclarea sau reutilizarea substanțelor care fac 

obiectul Regulamentului, fără respectarea operațiilor prevăzute în anexa V la Regulament. 

(2) Pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) se pot aplica sancțiuni contravenționale 

complementare și/sau principale care se încadrează în limitele art. 5 din Ordonanța 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.     

(3) Aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1) și (2) nu se aplică prevederilor art. 4 alin. (1) și 

(2) din Regulament. 

 

Art. 9 

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8 se realizează de către 

comisarii și personalul împuternicit ai Gărzii Naționale de Mediu.  

 

Art. 10 

Contravențiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 

2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 



 

 

 

Art. 11  

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 561/2008 

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al 

Consiliului (CE) nr. 850/2004 privind poluanții organici persistenți și pentru modificarea 

Directivei 79/117/CEE, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 03 

iunie 2008. 

 

Art. 12 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.       


