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REFERAT DE APROBARE  

 

a Ordinului privind aprobarea procesului de urmat pentru adoptarea restricţiilor de operare 

referitoare la zgomot, definite la art. 2 pct. 6 din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la 

introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei 

abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE, și desemnarea autorităţilor pentru 

protecţia mediului responsabile cu stabilirea restricţiilor de operare referitoare la zgomot şi 

monitorizarea acestora 

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 

639/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 

598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a 

procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile 

din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE. 

Motivul elaborării acestui proiect de ordin îl constituie necesitatea aprobării procesului de urmat 

pentru adoptarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot, definite la art. 2 pct. 6 din 

Regulamentul (UE) nr. 598/2014 și a desemnării autorităţilor pentru protecţia mediului responsabile 

cu stabilirea restricţiilor de operare referitoare la zgomot şi monitorizarea acestora. 

Faţă de cele prezentate mai sus, înaintăm spre aprobare proiectul de Ordin privind aprobarea 

procesului de urmat pentru adoptarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot, definite la art. 2 

pct. 6 din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 

aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de 

operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de 

abrogare a Directivei 2002/30/CE, și desemnarea autorităţilor pentru protecţia mediului 

responsabile cu stabilirea restricţiilor de operare referitoare la zgomot şi monitorizarea acestora. 
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