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Domnule preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 
temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 104/2011 privind calitatea aerului, iniţiată de doamna deputat USR 
Oana Alexandra Cambera şi de domnul senator USR Ion Dragoş Popescu 
împreună cu un grup de parlamentari USR, PNL, PSD, Neafiliaţi 
(Bp. 565/2021).

I. Principalele reglementări

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare amendarea 
Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului, cu modificările şi 
completările ulterioare, iniţiatorii vizând să răspundă unor nevoi 
identificate la nivelul societăţii şi să completeze o reglementare lacunară

Potrivit Expunerii de motive, se propune introducerea definiţiilor 
altor poluanţi, a definiţiei Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii 
Aerului, introducerea senzorilor pentru măsurători informative, 
introducerea unei atribuţii privind măsurarea calităţii aerului de către 
Garda Naţională de Mediu şi criterii privind instalarea şi utilizarea 
senzorilor pentru măsurători informative de calitate a aerului.
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II. Observaţii

Având în vedere faptul că, în prezent, la nivelul Comisiei Europene se 
lucrează intens la revizuirea legislaţiei europene în domeniul calităţii 
aerului (termenul de revizuire fiind trimestrul 3 al anului 2022), 
considerăm că, în prezent, nu este oportună modificarea Legii nr. 
104/2011, care transpune integral prevederile cadrului legislativ european 
în domeniu şi care asigură un cadru unitar pentru implementare.

Menţionăm că în data de 16.12.2021 s-a finalizat consultarea 
publică privind revizuirea directivelor în domeniul calităţii aerului, la 
nivelul Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/info/law/better- 
regulation/have- vour-sav/initiatives/12677-Revision-of-Eu- Ambient- Air- 
Ouality-legislation/public-consultation ro).

Revizuirea directivelor în domeniul calitătii aerului va include câteva
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modificări în abordarea evaluării şi gestionării calităţii aerului, în acest 
sens fiind propuse o serie de modificări, din care enumerăm următoarele:

-introducerea unui mecanism de ajustare a standardelor de calitate a 
aerului conform liniilor directoare revizuite ale Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii sau în baza unui mecanism de tip răspuns de urgenţă, respectiv 
cele mai recente recomandări ştiinţifice;

- actualizarea periodică a listei de poluanţi prioritari (de ex, la 
fiecare 5 ani) pentru a include noi poluanţi relevanţi (ex: particulare ultra 
fine, pesticide);

- adăugarea unor valori limită pentru perioade scurte de mediere 
(medie zilnică sau orară) aferente tuturor poluanţilor relevanţi pentru care 
în prezent există doar valori limită pe termen lung (medie anuală), de 
exemplu PM 2,5;

- introducerea unor cerinţe pentru statele membre de a dezvolta 
instrumente legislative specifice pentru a asigura alocarea clară a 
responsabilităţilor şi coordonarea între nivelurile de guvernare naţionale, 
regionale sau locale;

- introducerea unor nivele minime privind amenzile pentru 
nerespectarea legislaţiei de mediu (care urmează să fie ajustate de fiecare 
stat membru, în funcţie de gradul de satisfacere a nevoilor materiale ale 
populaţiei fiecărui stat în parte);

- înfiinţarea unui fond care să fie alimentat cu fonduri generate din 
plata amenzilor şi care să poată fi folosit în vederea compensării pagubelor

https://ec.europa.eu/info/law/better-


materiale sau pentru finanţarea anumitor măsuri privind îmbunătăţirea 
calităţii aerului;

- introducerea unei clauze de „acces la justiţie” în directivele 
privind calitatea aerului înconjurător;

- definirea în mod specific atât a informaţiilor privind calitatea 
aerului şi sănătatea umană (informaţii care trebuie făcute publice), cât şi a 
modului în care acestea ar trebui puse la dispoziţia publicului interesat;

întrucât propunerea legislativă are ca scop şi modificarea 
modului de coordonare a activităţilor pentru evaluarea şi gestionarea 
calităţii aerului, subliniem că la nivelul Guvernului României s-a aprobat 
un memorandum privind crearea unui grup interministerial în coordonarea 
directă a Secretariatului General al Guvernului, care va avea rolul de a 
identifica şi implementa măsuri eficiente la nivel naţional, având ca 
rezultat îmbunătăţirea calităţii aerului (la solicitarea Curţii de Conturi, ca 
urmare a acţiunii cu tema ,JS.uditul performanţei privind monitorizarea 
calităţii aerului şi gestionarea eficientă a certificatelor de emisii de gaze 
cu efect de seră, alocate României prin Protocolul de la Kyoto”), 
document finalizat prin Decizia Primului ministru nr. 530/2021 privind 
constituirea Comitetului interministerial pentru identificarea şi 
implementarea unor măsuri eficiente la nivel naţional având ca rezultat 
îmbunătăţirea calităţii aerului.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă,

Nicolae-Ionel CIUCĂ 

PR

Domnului senator Florin-Vasile CÎŢU 
Preşedintele Senatului


