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Prefata
România ca Ġară membră a Uniunii Europene are obligaĠia de a implementa prevederile
acquis-ului comunitar în scopul protejarii mediului în întregul său. Prin transpunerea
acestor prevederi în legislaĠia naĠională se asigură condiĠiile necesare uniformizării
legislaĠiei din domeniul protecĠiei mediului la nivel european, singura particularitate
pentru statul membru rămânând modul de implementare a acesteia, úi atingerea Ġintelor
din programele elaborate la acest nivel.
De asemenea, transpunerea în legislaĠia naĠională a acquis-ului comunitar de mediu
asigură úi implementarea lui la nivelul fiecărui stat membru conferindu-le acestora
úanse egale de dezvoltare durabilă .
Scopul acestei cărĠi este de a fi un instrument pentru cunoaúterea prevederilor
legislaĠiei de mediu , la ea fiind ataúat un CD cu prevederile legislaĠiei naĠionale de
mediu la nivelul lunii octombrie 2009, úi astfel să se poata acĠiona pentru
implementarea úi respectarea acesteia.
Cartea are drept grup Ġintă societăĠile comerciale , dar nu înseamnă că ea nu poate fi
folosită úi de alĠi utilizatori precum: administraĠia publică centrală úi locală, agricultura úi
societatea civilă.
Cartea a fost concepută ca un ghid de protecĠia mediului pentru societăĠile comerciale úi
este structurată pe 11 capitole, a căror succesiune este următoarea:
Capitolul 1.Ghid de Bune Practici pentru mediu in domeniul proiectării de produse
curate
În Capitolul 2.- Principalele tendinĠe úi perspective ale evoluĠiei la nivel comunitar a
politicii de mediu .
Capitolul 3. - Calitatea aerului
Capitolul 4. - Calitatea apei
Capitolul 5. - Managementul deúeurilor solide.
Capitolul 6. - Industria deúeurilor
Capitolul 7. - Prevenirea generării de deúeuri .
Capitolul 8. - Controlul Poluării
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 ataúat cărĠii este structurat în trei volume úi anume:
5

În Volumul 1 este prezentată legislaĠia aferentă capitolelor: legislaĠie orizontală úi
reglementări; protecĠia atmosferei; controlul poluării úi managementul riscului;
conservarea naturii, biosecuritate úi managementul deúeurilor.
Volumul 2 cuprinde legislaĠia pentru capitolele privind: substanĠele chimice úi
managementul apelor.
Volumul 3 cuprinde ultimele aparitii de acte normative in domeniul mediului,
Fiecare capitol al celor două volume este structurat în acelaúi fel úi anume prezintă
legile úi ConvenĠiile internaĠionale la care România este parte úi care reglementează
domeniul. Apoi sunt prezentate actele subsecvente acestora úi anume Hotărârile de
Guvern úi Ordine de ministru.
Acest Ghid ar trebui să fie pe masa tuturor celor implicaĠi în activitatea de mediu, fiind
un instrument util úi necesar pentru desfăúurarea activităĠii de zi cu zi în domeniu atât
de complex al protecĠie mediului în întregul său.
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