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DENUMIREA ACTULUI LEGISLATIV / REGLEMENTARE 

1.  
ORDIN 756/1997 al MAPPM pentru aprobarea Reglementarii pentru evaluarea poluarii mediului - 
- modificat prin L 104/2011  

2.  ORDIN 184/1997 al M.A.P.P.M., pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu 

3.  
ORDIN 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului 
drum-mediu înconjurător 

4.  
LEGE 86 / 2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului 
la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, 
modificata de Legea 24/2008 

5.  
ORDIN 1325/2000 privind participarea publicului prin reprezentantii sai, la pregatirea planurilor, 
programelor, politicilor si legislatiei privind mediul 

6.  
Legea 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in 
context transfrontiera, adoptata la Espoo, la 25 februarie 1991 – modif. de Legea 293/2006 

7.  
ORDIN 601 / 2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, 
modificat prin O 337/2007 

8.  
ORDIN 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru 
de evaluare a impactului asupra mediului  

9.  
ORDIN 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in 
context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact 
transfrontiera  

10.  
HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si 
programe 

11.  
ORDIN  175 / 2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie 
a mediului de catre agentii economici cu activitate industriala – modificat prin O 1918 / 2009  

12.  HG 878 / 2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul – modificat de OUG 70/2009 

13.  
OUG 195/2005 – privind protectia mediului –  aprobata si modificata prin L 265/2006, rectificata 
prin Rectificarea din 2006, apoi modificata prin OUG 57/2007, OUG 114/2007 (aprobata prin L 
70/2013), OUG 164/2008 (aprobata prin L 226/2013), OUG 71/2011, OUG 58/2012,  L 187/2012 

14.  
OUG 196 / 2005 privind Fondul pentru mediu – aprobata prin L 105/2006, modificat de O 
549/2006, O 578/2006, L 592/2007, L 384/2013, OUG 31/2013, O 141/2014, HG 128/2014, O 
364/2014 

15.  
ORDIN  995 /2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 
1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe 

16.  
HG 564 / 2006 privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si 
programe in legatura cu mediul 

17.  
ORDIN 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la 
Fondul pentru mediu, modificat de O 1607/2008, O 1648/2009, L 329/2009, O 1032/2011, O 
192/2014 

18.  
ORDIN 549 / 2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind 
obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia – 
modificat prin O 1477/2010 si O 35/2014 

19.  
ORDIN 594 /2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul pentru 
mediu 

20.  
ORDIN 658 /2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate in domeniul colectarii 
creantelor la Fondul pentru mediu – modificat prin O 15/2007 si prin O 88/2011, O 45/2014 

21.  

HG 1529 / 2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 230/2003 privind 
delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea 
administratiilor acestora 

22.  

ORDIN 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe 

23.  
ORDIN 15 / 2007 privind modificarea şi completarea O 658/2006 pentru aprobarea modelelor 
formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu 
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24.  
OUG 12/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul 
comunitar in domeniul protectiei mediului 

25.  
OM 27/2007 pentru modificarea si completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de 
mediu 

26.  
HG 210 / 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul 
comunitar în domeniul protecţiei mediului 

27.  
OUG  68 / 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului 
asupra mediului, aprobata prin L 19/2008 si D 306/2008, si modificata prin OUG 15/2009, L 
308/2009, OUG 64/2011, L 187/2012, L 249/2013 

28.  
Ordin 1768 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a 
rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră – modificat de ORDIN 1969 / 
2009 

29.  
ORDIN 1109 /2007 pentru abrogarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 
370./2003 privind activităţile şi sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu 

30.  
HG  859 / 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea finalizării 
transpunerii Acquis -ului comunitar în domeniul protecţiei mediului 

31.  
ORDIN 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat 
prin O 405/2010, O 1298/2011 si prin O 3839/2012 

32.  
OUG 59/2007 aprobata de L 343/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi , modif prin L 49/2008, HG 1588/2009, 
HG 110/2011 

33.  

O 1032/2007 privind modificarea O 199/2004 pentru aprobarea componenţei Comisiei de 
atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra 
mediului şi bilanţuri de mediu şi a Comisiei pentru contestaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare 

34.  
O  636/2008 pentru completarea O 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea 
activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare 

35.  
ORDIN 986 / 2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule, modificat prin O 1261/2008, O 1748/2008, O 1957/2011 

36.  
O 1472 / 2008 privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare 
a contravenţiilor pentru nerespectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi al regimului 
substanţelor şi preparatelor periculoase 

37.  
O 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului, modif de O 256/2014 

38.  
HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului – 
modificata prin HG 17/2012; abroga HG 1213/2006 

39.  
O 890/2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei 
mediului 

40.  
O 1026 / 2009 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind 
impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate 
şi studiului de evaluare adecvată 

41.  

ORDIN   1218/2009 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 
199/2004 pentru aprobarea componenţei Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care 
elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu şi a Comisiei 
pentru contestaţii – abroga O 199/2004 , O 1032/2007 

42.  
HG 1437 /2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii 
organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, modif prin HG 579/2013 
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43.  
O 147/ 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România, modificat de O 
888/2012, O 361/2014 

44.  
OUG 15 / 2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, aprobata de L 167 / 2010 

45.  
O 135 / 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului 
pentru proiecte publice şi private – abroga O 860/2002  

46.  
OG 23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de 
metrologie, aprobata prin L 44/2012 

47.  
OUG 115/2010 pentru modificarea şi completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
aprobata prin L 64/2011. 

48.  
ORDIN 135/76/84/1284 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării 
impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private – abroga  ORDIN 860/2002 

49.  
ORDIN  989/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate – abroga O 1090/2009 

50.  

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 privind stabilirea procedurii de organizare si 
coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) in vederea participarii 
voluntare a organizatiilor; O 1018/2006 pt aprobarea procedurii de inregistrare EMAS; O 
1201/2006 modificat prin O 629/2010 privind Regulamentul de organizare si functionare al 
Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice si juridice ca verificatori de mediu;  

51.  
HG 79/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 

52.  
L 101/2011 (republicata 2014) pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea 
mediului, modificata prin L 187/2012 

53.  
OUG 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi 
pădurilor (respectiv OUG 195/2005 cu modificarile ulterioare, OUG 17/2005 cu modificarile 
ulterioare) – modificata prin L 117/2013 

54.  
HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 
şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia – abroga HG 918/2010; modificat de HG 
568/2013 

55.  
HG 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu – abroga HG 
196/2010 si HG 112/2009; modificata de HG 48/2013, HG 564/2013, HG 170/2015 

56.  
ORDIN  148 / 2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului 
metrologic legal L.O. – 2012, abroga O 48/2010 

57.  
HG 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – 
abroga HG 48/2013 si HG 428/2013 

58.  

ORDIN   202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi 
urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor 
extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia 
financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere – abroga ORDIN  17 / 2005 

59.  
OG 31/2013, aprobata prin L 384/2013, pentru modificarea şi completarea OUG 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu 

60.  
Ordin 2970 / 2013 pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind 
emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013 - 2020, aprobată prin O 3420/2012 

../../../../cdinca/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00089045.htm
../../../../cdinca/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00131181.htm
../../../../cdinca/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00131181.htm
../../../../cdinca/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00008481.htm
../../../../cdinca/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00089045.htm
../../../../cdinca/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00089239.htm
../../../../cdinca/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00089239.htm
../../../../cdinca/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00089238.htm


61.  

LEGE nr. 278/2013 privind emisiile industriale – abroga OUG 152/2005 privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării, H.G. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, H.G. 699/2003 privind 
stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii 
solventilor organici in anumite activitati si instalatii, Ordinul nr. 751/870/2004 al ministrului 
mediului si gospodaririi apelor si al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind 
gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan. 

62.  

ORDIN  13 / 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a 
instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea 
solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor – abroga O 
1613/2013 

63.  
ORDIN  119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 
viaţă al populaţiei – abroga O 536/1997 

64.  
HG 136/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului pentru 
mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu 

 
Nota: pe fond colorat sunt evidentiate unele acte normative care sunt frecvent relevante pentru mai 
multe sectiuni/factori de mediu. 
 
Actualizat în MAI 2016 
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