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Nr. 1.176/2019 / 40/2020 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Ministerul Afacerilor Interne 
Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 100.841/DM din 25.11.2019 al Direcției generale evaluare impact și controlul poluării din 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 
având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
luând în considerare prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care 
sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare, 
în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, al 
art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, 
ministrul mediului, apelor și pădurilor și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin: 

Art. 1. - Se aprobă Procedura de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, produse inclusiv în 
context transfrontalier, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 2. - Operatorii amplasamentelor în care sunt prezente substanțe periculoase în cantități egale sau mai mari decât cantitățile 
relevante, prevăzute în părțile 1 și 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care 
sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare, iau măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor referitoare la 
notificare, prevăzute în lege, prin aplicarea procedurii prevăzute la art. 1. 
Art. 3. - Autoritățile competente prevăzute la art. 6 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 Ministrul mediului, apelor și pădurilor, 

Costel Alexe 

p. Ministrul afacerilor interne, 

Bogdan Despescu, 

secretar de stat 

ANEXĂ  
 

 
PROCEDURĂ DE NOTIFICARE 

a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, produse inclusiv în context 
transfrontalier 

 

dataIncarcare:
http://lege5.ro/App/Document/gm2tanjsgiza/ordonanta-de-urgenta-nr-68-2019-privind-stabilirea-unor-masuri-la-nivelul-administratiei-publice-centrale-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?d=2020-04-28
http://lege5.ro/App/Document/geydkmzrge2a/legea-nr-59-2016-privind-controlul-asupra-pericolelor-de-accident-major-in-care-sunt-implicate-substante-periculoase?pid=94072012&d=2020-04-28#p-94072012
http://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968217&d=2020-04-28#p-291968217
http://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?d=2020-04-28
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http://lege5.ro/App/Document/ge2dgojwgayq/hotararea-nr-19-2017-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-mediului-si-pentru-modificarea-unor-acte-normative?pid=152950506&d=2020-04-28#p-152950506
http://lege5.ro/App/Document/ge2dgojwge2a/hotararea-nr-20-2017-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-apelor-si-padurilor?pid=152951020&d=2020-04-28#p-152951020
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http://lege5.ro/App/Document/geydkmzrge2a/legea-nr-59-2016-privind-controlul-asupra-pericolelor-de-accident-major-in-care-sunt-implicate-substante-periculoase?pid=94072122&d=2020-04-28#p-94072122
http://lege5.ro/App/Document/gm3dknjuge3a/ordinul-nr-1176-2019-40-2020-privind-aprobarea-procedurii-de-notificare-a-accidentelor-majore-in-care-sunt-implicate-substante-periculoase-produse-inclusiv-in-context-transfrontalier?pid=312884509&d=2020-04-28#p-312884509
http://lege5.ro/App/Document/geydkmzrge2a/legea-nr-59-2016-privind-controlul-asupra-pericolelor-de-accident-major-in-care-sunt-implicate-substante-periculoase?pid=94071853&d=2020-04-28#p-94071853
http://lege5.ro/App/Document/gm3dknjugmzq/procedura-de-notificare-a-accidentelor-majore-in-care-sunt-implicate-substante-periculoase-produse-inclusiv-in-context-transfrontalier-din-20122019?d=2020-04-28
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