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1. Descrierea situaţiei actuale
Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), poluarea atmosferică constituie cel mai mare risc 
pentru sănătatea umană derivat din probleme de mediu, cu peste 7 milioane de morţi premature 
fiind atribuite poluării’. Publicarea în 2021 a unui studiu pentru Alianţa Europeană pentru Sănătate 
Publică/EPHA (European Public Health Alliance) a dezvăluit o serie de date statistice deosebit de 
îngrijorătoare, parte din ele sintetizate mai jos, în 2020, aproximativ jumătate dintre oraşele europene 
au depăşit recomandarea OMS privind poluarea anuală cu PM2,5, iar cele mai ridicate niveluri de 
poluare cu PM2,5 au fost înregistrate în Europa de Sud-Est}

a
In România aproximativ 29.000 de cetăţeni mor anual din cauza bolilor provocate de poluare,
ţara noastră aflându-se pe locui 7. la.nivel european in.ceea.ce priveşte numărul deceselor premature 
cauzate de poluare la mia de locuitori, arată Agenţia Europeană de Mediu.3 Bolile asociate poluării 
omoară de 15 ori mai mulţi români decât accidentele rutiere.

Mai mult, nivelul de poluare poate favoriza răspândirea unor viruşi, aspect studiat şi în actualul context 
al pandemiei SARS-CoV-2. Aceste studii ne arată că incidenţa cazurilor de Covid este mai ridicată în 
zonele unde nivelul de poluare este ridicat4. Conform unui studiu publicat în Oxford Academic, s-a 
făcut o corelare între expunerea pe termen lung la poluarea aerului cu riscul crescut de a muri din cauza 
COVID-19. S-a estimat astfel proporţia de decese cauzate de coronavirus care ar putea fi determinate şi 
de efectele asupra sănătăţii pe care poluarea aerului le are pentru fiecare ţară din lume. S-a estimat că 
aproximativ 15% dintre decesele din întreaga lume atribuite infecţiei cu COVID-19 ar putea fi corelate 
cu expunerea pe termen lung la poluarea aerului. în Europa, proporţia a fost de aproximativ 19%, în 
America de Nord a fost de 17%, iar în Asia de Est de aproximativ 27%.

La nivel european, ţara noastră are cele mai ridicate costuri sociale anuale pe cap de locuitor asociate 
cu problemele legate de poluare (€1.810/an/cap de locuitor).5 Iar Bucureştiul este oraşul european cu 
cele mai mari costuri sociale pe cap de locuitor cauzate de impactul poluării aerului asupra 
sănătăţii, în speţă €3.004 în fiecare an.
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2 World Air Quality Report, 2020
3 Air Quality in Europe - 2020, Agenţia Europeană de Mediu
4 Regional and global contributions of air pollution to risk of death from COVID-19, Andrea Pozzer, Francesca 
Dominici, Andy Haines, Christian Witt, Thomas Miinzei, Jos Lelieveld, Cardiovascular Research, Volume
116, Issue 14, 1 December 2020, Pages 2247-2253, https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa288
5 Health costs of air pollution in European cities and the linkage with transport - 2020, CE DELFT
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Drept urmare a faptului că ţara noastră nu respectă valorile limită privind poluarea aerului cu pulberi 
în suspensie, începând din 2009, a fost declanşată procedura de infringement de către Comisia 
Europeană, iar România a fost atenţionată că în mai multe oraşe sunt depăşite anumite valori limită 
privind poluarea aerului cu pulberi în suspensie (PM10)6. Comisia Europeană a chemat în 2018 
România în judecată la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru eşecul sistemic de a reduce 
poluarea. Măsurile luate de ţara noastră au fost ineficiente, motiv pentru care România a fost 
condamnată în 2020 de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru depăşirea limitelor pentru PM10 
în Bucureşti.

Au fost declanşate împotriva României 6 proceduri de infringement, iar 30% din procedurile de 
infringement de la capitolul mediu sunt pe subiectul AER, una din cele mai vechi probleme de rezolvat 
este cea ce privitor la monitorizarea defectuoasă a calităţii aerului.
în mai 2020 Comisia Europeană a trimis din nou României o scrisoare pentru punere în întârziere 
privitor la respectarea cerinţelor Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător, întrucât 
nu au fost realizate obligaţiile de măsurare, informare a publicului şi raportare.

Ne confruntăm cu o problemă sistemică în ceea ce priveşte monitorizarea calităţii aerului, Reţeaua 
Naţională pentru Monitorizarea Calităţii Aerului (RNMCA) este învechită, iar mijloacele de informare 
a cetăţenilor sunt insuficiente şi neactualizate. La nivelul RNMCA au fost identificate următoarele 
probleme:

•  Puncte insuficiente de măsurare;
•  Echipamente vechi şi calibrate defectuos;
•  Datele care se colectează nu asigură o informare eficientă a cetăţenilor;
•  Licitaţii întârziate pentru mentenanţa echipamentelor.

Deşi România şi-a revizuit reţeaua de monitorizare a calităţii aerului, persistă numeroase probleme în 
ceea ce priveşte numărul şi tipul corespunzător de puncte de prelevare pentru măsurarea calităţii 
aerului. Aceste deficienţe constituie o nerespectare sistemică a obligaţiilor stabilite la nivelul UE în ce 
priveşte monitorizarea poluării atmosferice.

România înregistrează întârzieri în ceea ce priveşte măsurile de adaptare la schimbările climatice, iar 
corelarea dezvoltării economice cu protejarea mediului reprezintă încă o provocare majoră.

Prin Planul National de Rezilientă si Redresare. în pilonul I - Tranziţia Verde1, în componenta 3 - 
Managementul deşeurilor, PNRR adresează provocările ce ţin de protejarea mediului, prin o reformă 
şi 3 linii principale de investiţii. Buget total propus: 1,2 miliarde euro.

1.3 Dezvoltarea de capacitate tehnică şi de competenţe în materie de economie circulară şi de 
climă la nivelul instituţiilor publice centrale şi locale

Măsurile includ modificări legislative pentru o practică unitară de gestionare a deşeurilor, dezvoltarea 
capacităţii de monitorizare şi control a Gărzii de Mediu.

Măsura de investiţii vizează achiziţia de:

a. Echipamente de monitorizare şi control pentru Garda Naţională de Mediu (30 mii. euro, din 
care 3 milioane euro cu relevanţă digitală). Prin achiziţia de scannere mobile, module GPS şi

ahttps://ec.europa.eu/atwork/applving-eu-law/infriqyements-prcK:ecdinţis/infringement decisions/index.cfm?lan 
g code=RQ&tvpeOfSeareh-true&active onlv-î‘£noncom=0&r dossier-20092296&decision date from=&de 
cision date to=&EEl=.RQ&DG=E.NVl&titLe=&siftmit=C%C4%83utare
7Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
http://st0ragel.dms.mpinteractiv.r0/1nedia/l/i 4^-1/2.1333/20115534/2/e42b3526cb88fd6829af6b6996e7b0l9.pdf
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b. Echipamente de monitorizare a calităţii aerului, radioactivităţii şi zgomotului pentru Agenţia 
Naţională de Protecţia Mediului (15 mii. euro, din care 1,5 milioane euro cu relevanţă digitală).
Prin achiziţia de analizoare pentru determinarea Black Carbon, de staţii pentru determinarea nivelului 
de radioactivitate şi de zgomot, va creşte nivelul de cunoaştere a calităţii aerului, radioactivităţii 
mediului şi a zgmotului ambiant. Transmiterea, stocarea şi realizarea raportărilor concentraţiilor de 
poluanţi în mediul înconjurător obţinute de la echipamentele ce urmează a fi achiziţionate vor fi 
integrate cu ajutorului unei aplicaţii software, care va permite pe lângă agregarea şi analiza datelor la 
nivel naţional şi raportarea acestora la organismele europene, respectiv CE, Agenţia Europeană de 
Mediu şi Euroatom.

Legislaţia românească în vigoare trebuie să fie revizuită astfel încât să permită identificarea reală a 
problemelor, iar ducerea la îndeplinire a acestui deziderat presupune colectarea de date şi 
monitorizarea, punerea la dispoziţie a acestora şi existenţa unui organism care să aibă capacitatea reală 
de a dispune măsuri.

echipamente conexe, autorităţile competente vor reuşi să reducă în mod direct impactul negativ al
deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. Prin această măsură se propune dotarea celor 43 de
Comisariate judeţene ale Gărzii de Mediu pentru activitatea de monitorizare şi control.

2. Schimbări preconizate

Iniţiativa legislativă presupune o serie de modificări şi completări aduse Legii 104/20î l  privind 
calitatea aerului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de natură să răspundă unor 
nevoi identificate la nivelul societăţii şi să completeze o reglementare lacunară.

1. Introducerea definiţiei altor poluanţilor (  pentru care nu sunt stabilite valori de prag şi 
valori limită)

Introducerea noţiunii de alţi poluanţi este relevantă din perspectiva impactului asupra sănătăţii umane, 
aceşti poluanţi fiind cunoscuţi drept elemente cu impact susţinut în cauzarea bolilor 
bronho-pulmonare, atac cerebral, boli alergice, cancer, precum şi alte afecţiuni.

Sursele sunt diverse, de la imisii în zootehnie şi agricultură pentru formaldehidă şi amoniac, la emisiile 
ce provin de la gropile de gunoi pentru hidrogenul sulfurat şi cele din trafic pentru negru de fum.
Lista poluanţilor se va regăsi în Anexa 11 şi va cuprinde, următorii poluanţi: formaldehida, amoniac, 
hidrogen sulfurat, negru de fum.

Introducerea acestor poluanţi în Anexa 11 şi nu în Anexa 1 urmăreşte rolul diferit pe care autoritatea 
pentru protecţia mediului şi-l asumă în ceea ce priveşte aceşti poluanţi. Prin această reglementare se 
urmăreşte suplinirea unui vid legislativ şi introducerea acestor poluanţi nu în scopul evaluării 
calităţii aerului, ci al informării cetăţenilor şi monitorizări calităţii aerului în cazul episoadelor de 
poluare, sau în zone cu infrastructură sensibilă la poluare. Pentru îndeplinirea funcţiei de 
monitorizare a valorilor acestor poluanţi nu este necesară introducerea unor valori pentru limite minime 
şi maxime.

Soluţia instalării de echipam ente în vederea m onitorizării poluanţilor specifici respectivei 
zone ar pu tea  f i  tem eiul pen tru  cunoaşterea situaţiei reale priv in d  concentraţiile acestor  
poluanţi în perim etru l sem nalat ca f iin d  problem atic.

O problemă semnificativă referitoare la reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului este 
reprezentată nu doar de lipsa echipamentelor de măsurare, sau de calibrarea inadecvată acestora, dar şi



Episodul de poluare este evenimentul produs ca urmare a unor deversări/emisii de substanţe sau 
preparate periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de 
energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice şi care crează disconfort la nivelul 
populaţiei şi al mediului.

Disconfortul cel mai comun, cauzat de aceşti poluanţi este cel olfactiv. Acest tip de disconfort este 
specific emisiilor de hidrogen sulfurat şi se bucură deja de reglementare în lenea nr. 123 din 10 iulie
2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecţia mediului. In articolul 231 este definit drept efectul generat de o activitate care poate avea 
impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale 
de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naţionale, europene şi internaţionale în 
vigoare. Semnalarea repetată de către populaţie a disconfortului olfactiv a rămas fară consecinţe, iar 
fară o monitorizare a poluanţilor care produc mirosul ce le afectează substanţial viaţa, nu pot f i  luate 
măsuri în vederea soluţionării acestei probleme.

Deşi parte din aceştia sunt cuprinşi în legislaţia europeană, iar studii au fost efectuate la nivel european 
cu privire la impactul negativ considerabil asupra sănătăţii umane, există în rândul lor şi poluanţi al 
căror impact negativ, deşi cunoscut, nu are limite maxime de imisii stabilite la nivel european, ci prin 
legislaţie naţională. Un exemplu în acest sens este hidrogenul sulfurat (H2S) ale cărui concentraţii 
stabilite în legislaţia naţională prin STAS 12574/1987, unde nu sunt prevăzute valori limită, ci 
concentraţii maxime admisibile (CMA), pe durată scurtă (30 min) şi medie (24 ore).
Hidrogenul sulfurat - H2S, Amoniacul - NH3, Formaldehida - CH20, Negru de fum/Black Carbon, fac 
parte din raportările anuale privind calitatea aerului ale câtorva state membre UE. H2S: Bulgaria, 
Germania, Islanda, Italia; NH3: Bulgaria, Italia; CHzO: Franţa, Polonia, Spania; Black Carbon: 
Olanda, Suedia.
Hidrogenul sulfurat este sursa de aerosol secundar el intrând în reacţii atmosferice cu radicalul 
hidroxil, formând dioxidul de sulf şi ulterior prin reacţii multiple, particule de sulfat, contribuind la 
creşterea concentraţiilor de PM.

2. Introducerea definiţiei Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului

Introducerea definiţiei Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului în rândul definiţiilor, astfel 
încât aceasta să includă echipamente de natură să colecteze, transmită şi să informeze publicul privind 
calitatea aerului, se justifică pentru corelare legislativă. Astfel, se preia definiţia din art. 4, alin.(4), 
lit.a) pentru unitatea structurală a legii.

în contextul în care în mai 2020 România a primit din partea Comisiei Europene o decizie de punere în 
întârziere pentru neîndeplinirea obligaţiilor pe calitatea aerului, mai precis au fost înregistrate depăşiri 
ale valorilor-limită pentru dioxidul de azot (N 02) în aglomerările Bucureşti, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca 
şi Timişoara, iar România nu a luat măsuri corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil 
perioadele de depăşire. Conform comunicării, Comisia a solicitat şi clarificări cu privire la 
monitorizarea corespunzătoare a concentraţiilor de dioxid de azot fNQ2) într-una dintre aglomerări 
(Bucureşti), unde datele erau insuficiente.

Clarificarea statutului şi funcţionării Reţelei Naţionale pentru Monitorizarea Calităţii Aerului, precum 
şi a tipurilor de echipamente şi date pe care aceasta le înglobează este necesară pentru monitorizare 
permanentă şi transparentă a calităţii aerului, în concordanţă cu recomandările CE.

3. Introducerea senzorilor pentru măsurări in formative___________________________________

de o măsurare a unor categorii de poluanţi ce nu sunt monitorizaţi. La nivel european sunt state membre
care monitorizează poluanţi specifici unor anumite industrii: zootehnie, agricultură, sau apăruţi în urma
unor episoade de poluare.



Pentru claritate şi coerenţă în legiferarea RNMCA şi a datelor existente privind calitatea aerului, este 
necesară introducerea unei serii de definiţii privind tipurile de echipamente şi sisteme de echipamente 
pentru măsurarea şi monitorizarea calităţii aerului, pentru o mai bună clasificare a metodelor de 
obţinere a datelor şi a utilizărilor lor în diferite acţiuni.

Astfel, preluând informaţii din cadrul celui mai recent ghid al Organizaţiei Internaţionale de 
Meteorologie “An update on low-cost sensors for the m easurem ent o f atm ospheric  
com position”8 am formulat definiţii pentru: echipament de măsurare, senzor, sistem de senzori, 
reţea de senzori, măsurări informative şi senzori pentru măsurări informative.

Este necesară integrarea în legislaţia privind calitatea aerului a unui cadru pentru utilizarea datelor 
provenite din reţelele de senzori low-cost, sau senzori pentru măsurări informative în vederea normării/ 
standardizării domeniului şi utilizării datelor în diferite aplicaţii. De asemenea, prin clasificarea pe care 
o propunem clarificăm contextele în care utilizăm date din diferitele surse de monitorizare.

Senzorii (pentru măsurări informative) oferă informaţii complementare cu privire la calitatea aerului, 
cu scopul de a contribui la politicile publice pentru managementul calităţii aerului din oraşe şi la 
informarea corectă şi constantă a cetăţenilor cu privire la calitatea aerului. Deşi cadrul cerinţelor este 
deocamdată unul limitat, putem defini anumiţi parametri de utilizare a senzorilor şi a datelor furnizate 
de aceştia, precum şi o serie de specificaţii pentru instalarea lor, în vederea obţinerii celor mai bune 
rezultate.

Prin definirea echipamentului de măsurare se creează premisele pentru ca datele de referinţă privind 
calitatea aerului să poată fi considerate probe în cazul declanşării unei proceduri judiciare. Orice 
instrument care a demonstrat că întruneşte parametrii de calitate a datelor şi trasabilitate, conform cu 
standardele europene şi cerinţele programelor internaţionale cum este cel al Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii (OMS) este considerat instrument de referinţă.

Senzorii pentru măsurări informative pot fi folosiţi pentru redarea variabilelor poluanţilor în funcţie de 
zonă geografică şi de timp, şi pot ajuta în localizarea surselor poluării.

De asemenea, senzorii pentru măsurări informative pot oferi o cale suplimentară de verificare a 
cunoştinţelor despre procesele atmosferice, dispersie şi imisii şi furnizează un mijloc de validare a 
modelelor şi previziunilor atmosferice în timp şi spaţiu, la o rezoluţie ridicată.

Pentru autorităţile de reglementare, senzorii pentru măsurări informative pot permite evaluări a 
concentraţiilor poluării, identificarea punctelor fierbinţi (zonelor principale contributoare) cu scopul 
de a dezvolta politici publice eficiente. Aceştia sunt şi o sursă de informaţie pentru cetăţeni.

4. Recomandare de introducere a monitorizării PM  1.0

Până în prezent nu există o dispoziţie la nivel european cu privire la obligativitatea monitorizării 
acestui tip de particule în suspensie - PM1.0, cu toate acestea nu se poate nega impactul pe care 
particulele mai mici de 1 micron îl au asupra sănătăţii umane. PM1.O/particule ultrafineîn suspensie 
sunt particule cu un diametru aerodinamic mai mic de 1.0 \im şi care pot conţine compuşi organici, 
bacterii viruşi, compuşi rezultaţi din combustie. Totodată este o particulă volatilă care se măsoară prin 
compoziţie chimică, distribuţia dimensională a particulelor până la 1 micron şi care conţine o parte: 
negru de fum, nitratu sulfaţi, amoniu._________________________________________________________

8 An update on low-cost sensors for the measurement of atmospheric composition/Actualizare asupra senzorilor 
cu costuri reduse pentru măsurători atmosferice, decembrie 2020, editat de Richard E. Peltier, consultat la 
10.08.2021 : https://library.wmo.int/doc_num.php?explnLim_id= 10620

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnLim_id=


Studiile efectuate la nivel internaţional şi european arată că uşurinţa cu care aceste particule intră în 
fluxul sanguin produce consecinţe grave asupra sănătăţii, fiind responsabile de afecţiuni 
cardiovasculare, pulmonare, neurologice. Studiile au arătat că PM1.0 poate duce Ia naşteri premature şi 
poate afecta dezvoltarea fătului.
Acolo unde concentraţia de PM2,5 este foarte crescută, OMS recomandă evaluarea concentraţiilor de 
PM1.0, deşi la nivel internaţional nu există un standard acceptat.
Când după validarea datelor, fracţia de PM2,5 este peste 80% din PM 10 se recomandă evaluarea 
fracţiei PM1.0 în special în zonele în care se regăseşte infrastructură sensibilă la poluare (şcoli, 
grădiniţe, spitale, case de bătrâni).
Sunt mai multe metode de referinţă pentru măsurarea PM1.0, cele indicate de către specialişti ca fiind 
potrivite sunt: măsurarea în câmp electrostatic şi măsurarea optică a particulelor.

5. Crearea Sistemului Naţional pentru Calitatea Aerului (SNCA), în vederea constituirii unui sistem 
transparent şi incluziv de luare a deciziilor

Reorganizăm Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului în Sistemul 
Naţional pentru Calitatea Aerului, coordonat de un Consiliu Director, pentru o bună organizare, viziune 
integrată şi transparentă a proceselor de luare a deciziilor privind gestionarea, evaluarea şi 
monitorizarea calităţii aerului.

Având în vedere că în prezent nu există o autoritate care să asigure viziunea unitară şi coroborată a 
tuturor factorilor interesaţi de calitatea aerului, precum şi faptul că în momentul de faţă deciziile 
privind dezvoltarea reţelei de monitorizare se iau exclusiv la nivel central, fară o consultare reală cu 
mediu academic, autorităţi publice locale şi societatea civilă, considerăm oportună crearea unui 
organism de decizie şi coordonare la nivelul căruia sa fie elaborate strategii, planuri de măsuri şi 
dezvoltare a domeniului calităţii aerului.

Lipsa unui punct de vedere din partea mediului academic în ceea ce priveşte noile tehnologii, reţele şi 
studii relevante este o reală pierdere pentru domeniul monitorizării, mai ales că există iniţiative 
remarcabile ale unor institute şi universităţi în domeniul monitorizării, controlului şi studierii calităţii 
aerului. De asemenea, considerăm oportune implicarea societăţii civile şi a unor reprezentanţi ai 
autorităţilor publice locale, în spiritul transparenţei, dar şi a unei mai mari relevanţe privind eforturile 
de monitorizare a calităţii aerului.

Creşterea gradului de transparenţă şi de achiziţii pt RNMCA (obiectiv de interes naţional- pt asigurarea 
finanţării);
Structuri similare de luare a deciziilor în ce priveşte calitatea aerului există la nivelul altor state 
membre, un exemplu de succes în acest sens fiind Italia.

6. Asigurarea accesului la date deschise din RNMCA prin punerea acestora la dispoziţia 
publicului

Introducerea obligaţiei de a asigura fondurile necesare pentru funcţionarea optimă a echipamentelor 
RNMCA vine în contextul în care calibrarea staţiilor de monitorizare a aerului este esenţială pentru 
colectarea datelor.

Din discuţiile purtate la nivel instituţional a reieşit necesitatea alocării fondurilor drept un aspect 
prioritar în asigurarea corectitudinii datelor.

Introducerea obligaţiei de a asigura funcţionarea aplicaţiilor informatice necesare colectării vine în 
contextul în care anterior au fost sincope în funcţionarea aplicaţiilor de colectare şi prelucrare a datelor 
pentru inventarele de emisii. :



Asigurarea transparenţei datelor din RNMCA reprezintă o procedură necesară pentru informarea 
constantă şi coerentă a populaţiei, totodată şi pentru centralizarea datelor din diferitele reţele de 
monitorizare.

Conform prevederilor art.2, punctul 8 din Leeea privind datele deschise si reutilizarea informaţiilor din 
sectorul public ce transpune DIRECTIVA (EU) 2019/1024 a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind datele deschise si reutilizarea informaţiilor din sectorul public, care a înlocuit Directivele 
precedente dedicate reutilizării informaţiilor din sectorul public, date deschise înseamnă date ce pot fi 
utilizate în mod iiber, reutilizate şi redistribuite de către oricine în orice scop;

în cazul Agenţiei Europene de Mediu, a The European Environment Information and Observation 
Network (Eionet) - Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (Eionet), precum şi a altor 
instituţii europene, accesul la date se face în mod liber, de către orice factor interesat.

7. Responsabilităţi crescute pentru primăriile oraşelor în privinţa informării cetăţenilor;

In prezent nicio primărie din lista aglomerărilor urbane descrise în Anexa 1 din prezenta lege nu 
respectă această prevedere, lăsând în sarcina autorităţii teritoriale de mediu acest serviciu.

Informarea cetăţenilor cu privire Ia calitatea aerului dintr-o unitate administrativ teritorială ar trebui să 
cadă în sarcina primăriilor, iar acestea ar trebui să asigure cel puţin o formă de informare din cele 
descrise, având în vedere impactul asupra calităţii vieţii pe care poluarea aerului o are asupra 
locuitorilor.

Neîndeplinirea acestei obligaţii va fi sancţionată, de aceeaşi manieră ca alte obligaţii de mediu ce cad în 
sarcina primarilor, aşa cum sunt acestea prevăzute în Ordonanţă de Urgenţă nr. 92 din 19 august
2021 privind regimul deşeurilor.

Asumarea responsabilităţii pentru informarea corectă şi coerentă a cetăţenilor trebuie sa revină şi 
primăriilor, mai ales ca acestea au cele mai extinse capacităţi pentru comunicarea cu cetăţenii.

Creşterea este justificată de faptul că în legislaţia privind gestionarea deşeurilor (Ordonanţă de 
Urgenţă nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor art. 62, alin. 1, lit. d) se regăseşte acest 
cuantum pentru neîndeplinirea obligaţiilor ce revin autorităţilor publice. Oportun ar fi ca amenzile 
aplicate în problematicile de mediu să aibă un cuantum unitar.

8. Introducere atribuţie privind măsurarea calităţii aerului de către Garda Naţională de 
Mediu în cazul unor intervenţii pe teren;

Garda Naţională de Mediu (GNM), autoritatea naţională cu atribuţii de inspecţie şi control, nu dispune 
în prezent de cadrul legal pentru a înregistra măsurări ale ¡misiilor în cadrul intervenţiilor în teren şi de 
multe ori activitatea de constatare a evenimentelor punctuale de poluare este zădărnicită şi tergiversată 
de incapacitatea de a monitoriza prin echipamente proprii accidentele de poluare la faţa locului.

Procesul de solicitare a unui laborator mobil din partea ANMP este unul birocratic, iar lipsa 
echipamentelor proprii poate conduce la imposibilitatea ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la 
art. 11 din legea 104/2011, sau la îndeplinirea lor cu greutate.

9. Introducerea unei obligaţii', în sarcina titularilor de activitate, de a transmite Gărzii 
Naţionale de Mediu rezultatele monitorizărilor în timp real, precum şi de a posta pe  site-urile 
proprii valorile monitorizării;

Depăşirile valorilor limită (sau, după caz, a concentraţiilor maxime admisibile) sunt transmise în 
prezent de către autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, Gărzii Naţionale de Mediu



(GNM) - Comisariatul Judeţean, pentru a lua măsurile ce se impun, în conformitate cu competenţele 
acesteia.

Prin implementarea procedeului de transmitere în timp real a datelor către comisariatele judeţene ale 
GNM, aceasta va fi informată imediat privind depăşirile valorilor limită la coşul de emisie, putând 
interveni rapid pentru stoparea sau prevenirea poluării, eficientizându-şi astfel intervenţiile.

Publicarea pe site-urile proprii, sau în spaţii publice are rolul de a asigura transparenţa datelor şi corecta 
informare a publicului.

Entitatea poluantă nu raportează acum către ANPM, ci către o terţă societate care transmite ulterior 
către ANPM.

10. Introducerea Anexei 8 1

în Anexa 81 sunt prevăzute criteriile privind Instalarea şi utilizarea senzorilor pentru măsurări 
informative de calitatea aerului, obiective de calitate, precum şi un plan de reţea, cu scopul de a crea 
legături şi modele de integrare a datelor din diferite reţele. Planul poate fi completat de orice operator 
de senzori de măsurări informative şi transmis către autoritatea centrală pentru protecţia mediului 
(ANPM).

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

1‘. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat

2. Impact asupra mediului de afaceri

2 \  Impactul asupra sarcinilor administrative

2Z. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

3. Impact social



4. Impact asupra mediului
Propunerea de modificare a Legii 104/2011 privind calitatea aerului are drept scop îmbunătăţirea 
cadrului legal pentru o mai bună monitorizare a calităţii aerului şi o mai bună informare a cetăţenilor cu 
privire la calitatea aerului, în concordanţă cu recomandările Comisiei Europene pe subiect.
Aceste schimbări îşi propun să ducă la politici publice naţionale şi locale îndreptate spre reducerea 
poluării din mediul urban şi rural, comportamente mai responsabile ale cetăţenilor şi un mediu mai 
sănătos, cu o calitate a vieţii crescută.

5. Alte informaţii

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)
- în mii lei (RON) -

Indicatori Anul
curent

Următorii patru ani Media pe 
5 ani

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 şi servicii

b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare



5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare

7. Alte informaţii
Prevederile propunerii legislative nu au impact financiar asupra bugetului general consolidat.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
Proiectul modifică Legea 104/2011 privind calitatea aerului prin modificarea şi completarea unor 
articole, precum şi adăugarea a două anexe, Anexa l 1 şi Anexa 8 1.

I. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte 
normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ):
a) acte normative ce urmează a f i  elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:
- Metodologia de constituire şi funcţionare a organismului de decizie şi coordonare prevăzut la art 4 
alin. (2) şi (3) se va stabili prin ordin de ministru.

I I. 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 legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare
Proiectul de act normativ este în conformitate cu următoarele acte normative europene: Directivei 
2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa; Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile 
aromatice policiclice în aerul înconjurător; Directiva 2015/1480 a Comisiei din 28 august 2015 de 
modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE şi 2008/50/CE ale Parlamentului European 
şi ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referinţă, validarea datelor şi 
amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător.

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
HOTĂRÂREA CJUE în cauza C638/18 pronunţată în data de 30 aprilie 2020 pentru: „Neîndeplinirea 
obligaţiilor de către un stat membru -  Mediu -  Directiva 2008/50/CE -  Calitatea aerului înconjurător -  
Articolul 13 alineatul (1) şi anexa XI -  Depăşire sistematică şi persistentă a valorilorlimită pentru 
microparticule (PM10) în zona R032101 (Bucureşti, România) -  Articolul 23 alineatul (1) -  Anexa 
XV -  Perioadă de depăşire «cât mai scurtă cu putinţă» -  Măsuri potrivite”, având ca obiect o acţiune în 
constatarea neîndeplinirii obligaţiilor formulată în temeiul articolului 258 TFUE, introdusă la 12 
octombrie 2018.9

2https://cuna.europa-eu/iuris/document/docijmentisf:isessiQnid=8C287AB6EB3AAA9CC7DBFFD126
C5B191?text=&docid=226008&oaaeindex=Q&doclana=RQ&mode-lst&dir=&occ=first&Dart=1&cid=32
413854

https://cuna.europa-eu/iuris/document/docijmentisf:isessiQnid=8C287AB6EB3AAA9CC7DBFFD126


5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 
referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt 
document al unei organizaţii internaţionale
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Alte informaţii

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate
Propunerea legislativă a făcut obiectul consultărilor cu reprezentanţi ai autorităţii publice centrale 
pentru protectia mediului - Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Garda 
Naţională de Mediu.
Au fost consultate Universitatea Valahia din Târgovişte şi Institutul INOE de la Măgurele cu privire la 
aspecte tehnice prevăzute în proiectul de lege. Organizaţiile societăţii civile consultate au fost: 
Ecopolis, 2Celsius, GreenPeace, Observatorul Român de Sănătate, Clujul Sustenabil, Ambasada 
Sustenabilităţii în România. Asociaţia Română pentru SmartCity.

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
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
Organizaţiile consultate sunt cunoscute la nivel naţional şi internaţional ca având expertiză în acest 
domeniu, au proiecte implementate care vizează protecţia mediului, a cetăţeniei active şi sănătăţii 
publice, subiecte direct legate de propunerea de act normativ.
De asemenea, sunt organizaţii cu expertiză extinsă în monitorizare calitate aer, studii şi cercetări pe 
transporturi, efecte asupra sănătăţii şi au experienţă în proiecte europene. Referinţe privind proiectele 
derulate de acestea se regăsesc pe website-urile de mai jos:

vvww.aer live.ro 
Yvvvvv.2celsius.ori: 
www.citvair.ro

- https://www.greenpeace.org/romania/tas/poluareZ 
https ://ambasadasustenabi 1 itati i ,ro
h ttps : / /health -observatorv .ro /w D -conten t/up loads/2020/IQ /im pactu l poluării ORS 2020 CEP
ElKT.pdf
https ://wwvv.ecopolis. org.ro/

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
Consultarea a fost deschisă reprezentanţilor primăriilor cu preocupări în domeniu, acestea arătându-şi 
intenţia de a sprijini elaborarea acestei propuneri legislative: reprezentanţi ai Primăriei Braşov, 
Primăriei Timişoara au participat la dezbateri, iar proiectul a fost supus atenţiei Asociaţiei Municipiilor.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

http://www.citvair.ro
https://www.greenpeace.org/romania/tas/poluareZ
https://health-observatorv.ro/wD-content/uploads/2020/IQ/impactul


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
Propunerea legislativă necesită avizul Consiliului Legislativ şi avizul Consiliului Economic şi Social.

6. Alte informaţii 
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1. informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
Au fost organizate două consultări publice la care au fost invitaţi reprezentanţi ai societăţii civile şi 
reprezentanţi ai autorităţilor cu atribuţii în domeniu.

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

3. Alte informaţii 
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
Punerea în aplicare a prezentei propuneri legislative se va realiza de către instituţiile existente, fară a fi 
necesară înfiinţarea de noi organisme.

2. Alte informaţii
Faţă de cele prezentate, a fost elaborată propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii 104/2011 privind calitatea aerului, pe care o supunem Parlamentului spre adoptare.

Oana Alexandra Cam bera,

DeputatjjuSR
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