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REFERAT DE APROBARE  

a Ordinului privind aprobarea procedurii de notificare a accidentelor majore în care sunt 
implicate substanțe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier 

 
 

 

Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe 

periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 197 din 27 iulie 2012, denumită în continuare Directiva 

Seveso III a fost transpusă la nivel naţional prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra 

pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările 

ulterioare. 

 

În baza articolului 16 alin.(3) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, a fost elaborată 

procedura de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, 

produse inclusiv în context transfrontalier. 

 
Având în vedere obligaţiile ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în 
ceea ce priveşte implementarea Directivei 2012/18/UE, privind informaţiile furnizate de operator 
și acţiunile care trebuie întreprinse în urma producerii unui accident major, prin prezentul proiect 
de act normativ se are în vedere asigurarea legislaţiei subsecvente privind modul de întocmire a 
notificării unui accident major în care sunt implicate categoriile de substanțe periculoase 
prevăzute în Părțile 1 și 2 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, sunt 
stabilite responsabilități ale operatorului, ale autorității competente și informații care trebuie 
furnizate către Comisia Europeană în urma producerii unui accident major. 

 

În vederea elaborării Procedurii a fost constituit grupul de lucru alcătuit din reprezentanţi ai 

ministerelor şi instituţiilor cu responsabilităţi în aplicarea prevederilor Legii nr. 59/2016, cu 

completările ulterioare şi anume: Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului, Garda Naţională de Mediu, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al 

Situaţiilor de Urgenţă. 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, înaintăm spre aprobare proiectul de Ordin comun al viceprim-

ministrului, ministrul mediului și al ministrului afacerilor interne, privind aprobarea procedurii de 

notificare a a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, produse inclusiv 

în context transfrontalier. 
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