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Prefata

România ca ar  membr  a Uniunii Europene are obliga ia de a implementa prevederile 
acquis-ului comunitar în scopul protejarii mediului în întregul s u. Prin transpunerea 
acestor prevederi în legisla ia na ional  se asigur  condi iile necesare uniformiz rii
legisla iei din domeniul protec iei mediului la nivel european, singura particularitate 
pentru statul membru r mânând modul de implementare a acesteia, i atingerea intelor 
din programele elaborate la acest nivel.

De asemenea, transpunerea în legisla ia na ional  a acquis-ului comunitar de mediu 
asigur i implementarea lui la nivelul fiec rui stat membru conferindu-le acestora 
anse egale de dezvoltare durabil  .

Scopul acestei c r i este de a fi un instrument pentru cunoa terea prevederilor 
legisla iei de mediu , la ea fiind ata at un CD cu prevederile legisla iei na ionale de 
mediu la nivelul lunii octombrie 2009, i astfel s  se poata ac iona pentru 
implementarea i respectarea acesteia. 

Cartea are drept grup int  societ ile comerciale , dar nu înseamn  c  ea nu poate fi 
folosit i de al i utilizatori precum: administra ia public  central i local , agricultura i
societatea civil .

Cartea a fost conceput  ca un ghid de protec ia mediului pentru societ ile comerciale i
este structurat  pe 11 capitole, a c ror succesiune este urm toarea:

Capitolul 1.Ghid de Bune Practici pentru mediu in domeniul proiect rii de produse 
curate
În Capitolul 2.- Principalele tendin e i perspective ale evolu iei la nivel comunitar a 
politicii de mediu . 
Capitolul 3. - Calitatea aerului  
Capitolul 4. - Calitatea apei  
Capitolul 5. - Managementul de eurilor solide. 
Capitolul 6. - Industria de eurilor
Capitolul 7. - Prevenirea gener rii de de euri . 
Capitolul 8. - Controlul  Polu rii
Capitolul 9. - Sistemul de Management de Mediu 
Capitolul 10. - Evaluarea  Impactului de Mediu 
Capitolul 11. -  Managementul riscului de mediu 
Capitolul 12. - Programul de Monitorizare a factorilor de mediu

CD-ul ata at c r ii este structurat în trei volume i anume: 
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În Volumul 1 este prezentat  legisla ia aferent  capitolelor: legisla ie orizontal i
reglement ri; protec ia atmosferei; controlul polu rii i managementul riscului; 
conservarea naturii, biosecuritate i managementul de eurilor.
Volumul 2 cuprinde legisla ia pentru capitolele privind: substan ele chimice i
managementul apelor. 
Volumul 3 cuprinde ultimele aparitii de acte normative in domeniul mediului, 
Fiecare capitol al celor dou  volume este structurat în acela i fel i anume prezint
legile i Conven iile interna ionale la care România este parte i care reglementeaz
domeniul. Apoi sunt prezentate actele subsecvente acestora i anume Hot rârile de 
Guvern i Ordine de ministru. 
Acest Ghid ar trebui s  fie  pe masa tuturor celor implica i în activitatea de mediu, fiind 
un instrument util i necesar pentru desf urarea activit ii de zi cu zi în domeniu atât 
de complex al protec ie mediului în întregul s u.
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