
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR SENAT

LEGE

pentru modificarea și completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.I. - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b1), cu următorul cuprins:

b1) alt poluant - substanță prezentă în aerul înconjurător, specific unei anumite zone și/sau
aglomerări și care provine din anumite surse antropice de emisii cu efecte dăunătoare
asupra sănătății umane și /sau a mediului ca întreg.
Lista “Alți poluanți” se regăsește în Anexa 11.

2. La articolul 3, după litera jj) se introduc șapte noi litere, lit. kk) – qq), cu următorul
cuprins:

kk) echipament de măsurare (pentru calitatea aerului): un instrument ce deține o
certificare obținută de la un organism oficial de certificare și a cărui metoda de măsurare
poate fi echivalată cu o metodă de referință în conformitate cu reglementările legale,
utilizat pentru măsurarea/determinarea nivelurilor concentrațiilor unor poluanți atmosferici
pentru a genera date care respectă obiectivele de calitate a datelor stabilite conform
prezentei legi.

ll) senzor: dispozitiv fizic, a cărui tehnologie permite măsurarea analitică a unui poluant
atmosferic sub formă gazoasă sau de particulă în suspensie.

mm) sistem de senzori: un dispozitiv integrat care cuprinde unul sau mai mulți senzori și
alte componente de susținere necesare pentru a crea un sistem complet funcțional și sistem
autonom de detectare. Un sistem de senzori poate include componente care se află la
distanță de senzorul fizic și sunt utilizate pentru transferul și prelucrarea datelor.

nn) rețea de senzori: ansamblu de dispozitive interconectate care includ componente ce
permit transferul și prelucrarea datelor la distanță.

oo) măsurări informative: măsurări circumstanțiale, care oferă o imagine generală a
nivelului poluanților măsurați pentru diferite scopuri, cum ar fi: informare și



educare/cercetare, expunerea personală, completarea unor date de monitorizare,
identificarea unor posibile surse de emisii, educație, informarea  populației.

pp) senzori pentru măsurări informative: dispozitive cu costuri reduse care măsoară
analitic poluanți atmosferici sub formă de gaze și/sau particule în suspensie și reprezintă o
sursă complementară de informații pentru instrumentele de referință pentru măsurarea
calității aerului.

qq) particule ultrafine în suspensie PM 1.0 - particule cu un diametru aerodinamic mai
mic de 1.0 μm care pot conține compuși organici, bacterii, viruși, compuși rezultați din
combustie;

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi se realizează prin Sistemul
Național pentru Calitatea Aerului, denumit în continuare SNCA, care asigură cadrul
organizatoric, instituțional și legal de cooperare între autoritățile și instituțiile publice, cu
competențe în domeniu, în scopul evaluării și gestionării calității aerului înconjurător, în
mod unitar, pe întreg teritoriul României, precum și pentru informarea populației și a
organismelor europene și internaționale privind calitatea aerului înconjurător.

(2) SNCA este condus de un Consiliu Director format din:

a) un reprezentant din partea autorității publice centrale pentru protecția mediului
(Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor);

b) un reprezentant din partea Gărzii Naționale de Mediu;
c) un reprezentant din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului;
d) un reprezentant din partea Administrației Fondului pentru Mediu;
e) un reprezentant din partea Administrației Naționale pentru Meteorologie;
f) un reprezentant din partea asociației orașelor și municipiilor;
g) un reprezentant din partea asociației comunelor;
h) un reprezentant din partea organizațiilor non-guvernamentale cu expertiză în

calitatea aerului;
i) un reprezentant din partea autorității publice centrale pentru sănătate;
j) un reprezentant din partea autorității  publice centrale pentru transporturi;
k) un reprezentant din partea autorității  publice centrale pentru agricultură;
l) un reprezentant din partea autorității  publice centrale pentru industrie;
m) un reprezentant din partea unui institut de cercetare cu activități relevante și

recunoscute la nivel național și internațional;
n) un reprezentant din partea universităților cu expertiză în problematici de

mediu;

(3) SNCA îndeplinește următoarele atribuții:

a) asigură monitorizarea calității aerului înconjurător prin Rețeaua Națională de Monitorizare
a Calității Aerului, denumită în continuare RNMCA.

b) asigură calitatea și controlul calității datelor, compatibilitatea și comparabilitatea acestora
în întregul sistem;



c) asigură obținerea de informații în timp real cu privire la calitatea aerului înconjurător și
informarea publicului cu privire la aceasta;

d) asigură obținerea datelor privind calitatea aerului în vederea îndeplinirii obligațiilor de
raportare în conformitate cu prevederile legislației europene și ale convențiilor și acordurilor
internaționale în domeniu la care România este parte;

e) asigură evaluarea calității aerului înconjurător, în mod unitar, în aglomerările și
zonele de pe întreg teritoriul țării;

f) asigură clasificarea și delimitarea ariilor din zone și aglomerări în regimuri de
evaluare și în regimuri de gestionare a calității aerului înconjurător;

g) asigură colectarea datelor necesare în vederea elaborării inventarelor locale și a
inventarului național privind emisiile de poluanți în atmosferă;

h) asigură realizarea inventarului național și validarea inventarelor locale privind
emisiile de poluanți în atmosferă;

i) asigură elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de menținere a calității aerului,
a planurilor de calitate a aerului și a planurilor de acțiune pe termen scurt;

j) asigură raportarea inventarului național în conformitate cu prevederile legislației europene
și ale convențiilor internaționale în domeniu la care România este parte;

k) asigură elaborarea strategiilor naționale pentru monitorizare și control a calității
aerului.

(4) Metodologia de constituire și funcționare a SNCA se va stabili prin hotărâre de guvern.

(5) Funcțiile de reprezentare în consiliul director prevăzut la alin.(2) sunt onorifice și
neremunerate.

4.  La articolul 5 se modifică alineatul (1) care va avea următorul cuprins:

(1) Autoritățile și instituțiile publice cu competențe în realizarea atribuțiilor SNCA sunt:

5.  La articolul 5 se modifică alineatul (5) care va avea următorul cuprins:

(5) Furnizarea datelor și informațiilor necesare realizării atribuțiilor fiecărei autorități și
instituții publice în cadrul SNCA se face cu titlu gratuit.

6. La articolul 5, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul
cuprins:

(7) Criteriile minime pentru amplasarea și utilizarea senzorilor sunt stabilite în anexa nr. 81.

7. La articolul 7 litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:



d) coordonează SNCA, administrează RNMCA și asigură fondurile necesare pentru
funcționarea optimă a echipamentelor care fac parte din RNMCA.

6. La articolul 7, după litera d) se introduc două noi litere, lit. d1) și d2), cu următorul
cuprins:

d1) asigură funcționarea aplicațiilor informatice necesare colectării și prelucrării datelor
necesare elaborării inventarelor de emisii prin alocarea de resurse.

d2) asigură accesul la date deschise din RNMCA prin punerea acestora la dispoziția
publicului.

8. La articolul 11, după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:

h) poate măsura emisiile de poluanți cu mijloace mobile în cadrul intervențiilor în teren.

9. La articolul 22 partea introductivă și literele k) și l) se modifică și vor avea următorul
cuprins:

Primarii și primarii de sector ai Municipiului București au următoarele atribuții și
responsabilități:

k) la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, iau toate măsurile
necesare pentru amplasarea punctelor fixe de măsurare și a punctelor de măsurare indicative,
precum și a senzorilor pentru măsurări informative de calitatea aerului, astfel încât
poziționarea și distribuirea lor să corespundă cerințelor și criteriilor de amplasare prevăzute în
prezenta lege;

l) asigură informarea publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător, inclusiv cu date în
timp real, obținute din RNMCA și/sau de la senzori de informare sau prin rețele proprii
de monitorizare, pe pagina oficială de internet a primăriei și prin puncte fizice de
informare în aglomerările urbane prevăzute în Anexa 2.

10. La articolul 24 literele f) și i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

f) monitorizează emisiile de poluanţi în aerul înconjurător, utilizând metodele şi
echipamentele stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi, şi transmite rezultatele
autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului și, în timp real, către autoritățile
publice teritoriale pentru protecţia mediului cu responsabilităţi pentru inspecţie şi
control;

i) informează autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului și autoritățile cu
responsabilități pentru inspecție și control în cazul înregistrării depășirii valorilor-limită de
emisie impuse prin actele de reglementare.

11. La articolul 24, după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:



j) publică pe site-urile proprii, sau în spații publice datele privind monitorizarea
emisiilor de poluanți.

12. La articolul 62 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul
cuprins:

(1) Autoritățile publice pentru protecția mediului și autoritățile publice locale asigură
informarea publicului, precum și a organizațiilor interesate, cum ar fi: organizațiile de
protecție a mediului, cele de protecție a consumatorului, organizațiile care reprezintă
interesele unor grupuri sensibile ale populației, celelalte organisme relevante în domeniul
sănătății și organizațiile industriale relevante, în mod adecvat și în timp util, privind:

a) calitatea aerului înconjurător în conformitate cu anexa nr.11;

13. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 64 În cazul în care pragul de informare sau oricare dintre pragurile de alertă prevăzute
la lit. E din anexa nr. 3 sunt depășite, autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului
organizată la nivel județean și la nivelul municipiului București și autoritățile publice locale
informează publicul prin intermediul mass-media, paginile proprii de internet, puncte
fizice de informare și prin sistemele naționale sau locale de alertare a populației.

14. După articolul 77 se introduce un nou capitol, Capitolul VI1, alcătuit din art. 771 –
773, cu următorul cuprins:

Art.771 Senzorii, sistemele, rețelele de senzori pentru măsurări informative reprezintă o sursă
complementară de date și informare pentru calitatea aerului, în afara celor oficiale furnizate
de echipamentele de măsurare conforme cu standardele în vigoare, în condițiile respectării
cerințelor din Anexa 81.

Art.772 Senzorii pentru măsurări informative pot fi folosiți la:

a) verificare a nivelului de cunoaștere a proceselor atmosferice, dispersiei și emisiilor
dintr-un anumit areal;

b) validarea modelelor și previziunilor atmosferice în timp și spațiu, la o rezoluție
ridicată, cu condiția ca incertitudinea rezultatelor senzorilor să fie cel puțin egală cu
cea a modelării – ca tehnică de evaluare;

c) evaluări ale nivelurilor concentrațiilor anumitor poluanți;
d) redarea variației nivelurilor de concentrații ale poluanților, în funcție de zonă

geografică și timp;
e) localizarea unor surse de emisii;
f) evidențierea perioadelor în care un anumit poluant este prezent în atmosferă;
g) identificarea zonelor principal contributoare, cu scopul de a dezvolta politici publice

eficiente de către autoritățile publice în condițiile respectării cerințelor din Anexa 81;
h) informarea publicului și estimarea expunerii la poluare;
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i) estimarea sau verificarea estimării ariei de reprezentativitate a unei stații fixe de
monitorizare a calității aerului, în care pot fi amplasate unul sau mai multe
echipamente de măsurare conforme;

j) suplimentarea datelor utilizate în tehnici de estimare obiectiva, pentru anumiți
poluanți și zone;

Art.773 Senzorii pentru măsurări informative sunt instrumente analitice care necesită calibrare
fie directă, fie prin co-locație cu echipamente de măsurare, conform recomandărilor
producatorilor, dar nu mai rar de 6 luni.

15. La articolul 79, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
(5) Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) și c) și ale art. 22 lit. c), d), f) -j) și l)
de către primari, primari de sector ai Municipiului București, președinții consiliilor
județene și Consiliul General al Municipiului București constituie contravenție și se
sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 15 000 de lei.

16. După anexa nr. 1 se introduce un o nouă anexă, anexa nr. 11, având cuprinsul
prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege.

17. După anexa nr. 8 se introduce un o nouă anexă, anexa nr. 81, având cuprinsul
prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta lege.

Art.II - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.452 din 28 iunie 2011, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor
art.75 și ale art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată


