
HOTĂRÂRE nr. 17 din 11 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice şi private asupra mediului 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic 
Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 
iulie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 2 litera b), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(iv)decizie a inspectorului şef al inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânătoare, ordin al 
conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură privind aprobarea 
ocupării temporare sau scoaterii definitive a unui teren din fondul forestier naţional, după caz, 
pentru realizarea obiectivelor care implică defrişarea în scopul schimbării destinaţiei 
terenului, prevăzute la anexa nr. 2 pct. 1 lit. d);" 

2.La articolul 17, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(6) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte împreună cu autorităţile 
competente de pe teritoriul statului posibil afectat măsuri care să permită participarea 
efectivă a publicului interesat la procedura prevăzută de art. 4, inclusiv în cazul proiectelor cu 
posibile efecte semnificative pe teritoriul României, iniţiate în alte state." 

3.La articolul 17, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul 
cuprins: 
"(7) Ministerul Afacerilor Externe sprijină, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului, demersurile acesteia prevăzute la alin. (1)-(6), inclusiv prin participarea la 
activitatea comisiei de analiză tehnică." 

4.Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"* 
Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 175 din 5 iulie 1985, modificată şi 
completată prin Directiva Consiliului 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a 
Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 73 din 14 
martie 1997, ale Directivei 2003/35/CE privind participarea publicului cu privire la elaborarea 
anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, în ceea ce priveşte 
participarea publicului şi accesul la justiţie, a directivelor Consiliului 85/337/CEE şi 96/61/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 156 din 25 iunie 2003, precum 
şi ale Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind stocarea geologică a dioxidului de carbon şi de modificare a Directivei 85/337/CEE a 
Consiliului, precum şi a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 
2008/1/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European şi ale 
Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 140 din 5 iunie 
2009." 

5.La anexa nr. 1, punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"16. Conducte având un diametru mai mare de 800 mm şi o lungime de cel puţin 40 km: 
a)pentru transportul gazelor, al petrolului, al substanţelor chimice; şi 
b)pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon (CO2) în scopul stocării geologice, inclusiv 
staţiile auxiliare conexe." 

6.La anexa nr. 1, după punctul 21 se introduc două noi puncte, punctele 211 şi 212, cu 
următorul cuprins: 
"211. Siturile de stocare, prevăzute de art. 4 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon. 



212. Instalaţii de captare a fluxurilor de CO2 în scopul stocării geologice prevăzute la art. 4 lit. 
a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011, fluxuri care provin din instalaţii 
menţionate în prezenta anexă sau care captează o cantitate totală anuală de CO2 de cel 
puţin 1,5 megatone." 

7.La anexa nr. 2 punctul 3, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul 
cuprins: 
"j) instalaţii de captare a fluxurilor de CO2 în scopul stocării geologice prevăzute la art. 4 lit. a) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011, fluxuri care provin din instalaţii care nu 
sunt menţionate în anexa nr. 1." 

8.La anexa nr. 2 punctul 10, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"i) instalaţii de conducte pentru gaz şi petrol şi conductele pentru transportul fluxurilor de 
dioxid de carbon în scopul stocării geologice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1." 
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