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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Ref:  Notificarea Comisiei Europene privind anumite proceduri de infringement 
declanșate împotriva României 

 

București, 25 iulie 2019 

Ministerul Mediului a luat act de notificările Comisiei Europene privind punerea în întârziere 

(infringement) a României față de anumite aspecte care vizează protecția mediului și va 

continua și intensifica eforturile pentru soluționarea urgentă a acestor spețe, după cum 

urmează: 

În ceea ce privește monitorizarea calității aerului, așa cum stipulează comunicarea 

publică a Comisiei Europene, România a realizat, în ultima perioadă, pași importanți pentru 

modernizarea și eficientizarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului.  

Evaluarea calității aerului este o prioritate pentru autoritățile de mediu și, în acest sens, 

au fost identificate și realizate o serie de acțiuni în vederea conformării la cerințele 

directivelor europene din domeniu. Având în vedere dinamica economică și demografică, 

precum și dezvoltarea urbană la nivel național, s-a impus o restructurare a Rețelei 

Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, prin reconfigurarea unor puncte de măsurare 

existente (redefinire/relocare) și prin instalarea unor puncte noi de măsurare. România 

deja a trecut la realizarea acestor măsuri prin utilizarea finanțării din Fondul pentru Mediu 

(“Programul național de dezvoltare și optimizare a RNMCA”), precum și din fonduri 

europene (proiect POIM “Îmbunătățirea sistemului de evaluare și monitorizare  a calității 

aerului la nivel național”). 

În privința existenței unor instalații industriale care funcționează fără acte de 

reglementare în domeniul mediului, în toate cazurile menționate de CE, Garda Națională 

de Mediu a aplicat amenzile prevăzute de lege și sancțiunea complementară de suspendare 

a activității. Toți agenții economici vizați au contestat în instanță deciziile autorităților de 

mediu. Procesele sunt pe rol în diverse etape de desfășurare. 

Referitor la Rețeaua Natura 2000 și o desemnare insuficientă de situri de importanță 

comunitară (SCI), Ministerul Mediului a propus, recent, un proiect prin care 

să se analizeze rețeaua Natura 2000 existentă la nivel național. Prin acesta, completăm 

datele solicitate de Comisia Europeană și, după caz,  propunem desemnarea de SCI-uri noi. 

Finanțarea este asigurată, până în 2021, din Fondul pentru Mediu. 



 

 

 

 

 

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti 
Tel.: +4 021 408 9605 
e-mail: biroupresa.mmediu@gmail.com 

  

Și în ceea ce privește Regulamentul UE privind gazele fluorurate, România a făcut 

progrese importante. Proiectul de act normativ care prevede sancțiuni pentru aspectele 

prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și 

revizuiește rolul autorităților competente, este în faza de aprobare interministerială. Noul 

act normativ corelează noile prevederi ale Regulamentului cu rolul deja stabilit al acestora 

prin Hotărârea de Guvern nr. 939/2010, care se va abroga la data intrării în vigoare a noii 

propuneri. 
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