
Nr.  
Crt. 

DENUMIRE ACT LEGISLATIV / REGLEMENTARE 

1.  
O 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, 
modificat prin O 1158/2005, O 3970/2012 

2.  
O 712/2003 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de 
reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite 
din instalaţii mari de ardere 

3.  
O 1052/2003 pentru organizarea, în cadrul autorităţii publice centrale şi teritoriale pentru 
protecţia mediului, a Secretariatelor Tehnice pentru controlul activităţilor instalaţiilor mari 
de ardere. 

4.  
O 36/2004 Ghid tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei 
integrate de mediu 

5.  
O 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de 
referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea 
Europeană 

6.  
ORDIN 347/2004 privind modelul de notificare a autoritatilor publice de protectie a 
mediului privind limitarea functionarii instalatiilor mari de ardere, in vederea derogarii de la 
respectarea valorilor limita de emisie, conform prevederilor HG 541/2003 

7.  
ORDIN 126/2004 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe 
de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi 
provenite din instalatii mari de ardere 

8.  
ORDIN 833/2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid 
de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalaţii mari de ardere 

9.  

ORDIN 249/2005 pentru înfiinţarea Centrului naţional de coordonare, informare, 
reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile si de comunicare cu 
Biroul European pentru Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării şi cu Forumul European 
de Informare 

10.  

HG 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 
(CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului 
European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 
91/689/CEE şi 96/61/CE – abroga O 1144/2002 si O 1440/2003 

11.  
HG 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor 
poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere – abroga HG 341/2003, HG 322/2005, 
HG 1502/2006 

12.  

HG 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 
noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de 
management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei – abroga O 50/2004, O   
1201/2006, O 790/2006, O 1018/2006 
Se afla in legatura cu O 1541/2011 si cu O 2086/2011 

13.  
HG 661/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a 
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică – abroga HG 236/2007 

14.  

HG 16/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri constând în 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 
Social European şi Comitetul Regiunilor Programul "Aer curat pentru Europa" - COM 
(2013)918, propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
limitarea emisiilor în atmosferă ale anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de 
ardere - COM (2013)919 şi propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici şi de 
modificare a Directivei 2003/35/CE - COM (2013)920 
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