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  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

  ART. I 

 

  Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

  1. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă. 

  2. Articolului 5^1 se abrogă. 

  3. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  "(4) Actul de reglementare se emite numai în cazul în care din documentaţia prezentată în 

acest scop reiese că tehnicile propuse pentru măsurarea emisiilor în aer şi în apă îndeplinesc 

cerinţele prevăzute în anexa nr. 5." 

  4. La articolul 8, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu 

următorul cuprins: 

  "(5) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului revizuieşte periodic şi, dacă este 

necesar, actualizează condiţiile prevăzute în actul de reglementare potrivit prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al 

poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările ulterioare. 

  (6) În cazul în care operatorul unei instalaţii de incinerare sau coincinerare de deşeuri 

nepericuloase are în vedere o modificare a exploatării care presupune incinerarea ori 



coincinerarea de deşeuri periculoase, această modificare este considerată substanţială în sensul 

art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările ulterioare, şi se aplică 

prevederile art. 27 din acelaşi act normativ." 

  5. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă. 

  6. Articolele 10 şi 13 se abrogă. 

  7. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  "Art. 15. - Solicitările de acte de reglementare pentru instalaţiile noi sunt puse la dispoziţia 

publicului cu suficient timp înainte, în unul sau mai multe locuri publice, cum ar fi sediile 

autorităţilor locale, pentru ca publicul să poată face observaţii înainte ca autoritatea competentă 

să ia o decizie, fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind 

accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, 

cu modificările ulterioare. Această decizie, însoţită de cel puţin un exemplar al actului de 

reglementare emis şi al fiecărei actualizări ulterioare, se pune de asemenea la dispoziţia 

publicului." 

  8. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  "Art. 16. - Raportul anual al operatorului către autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului asupra funcţionării şi monitorizării instalaţiilor de incinerare sau coincinerare cu o 

capacitate nominală de două tone pe oră ori mai mare se pune în mod obligatoriu la dispoziţia 

publicului. Raportul trebuie să conţină cel puţin descrierea procesului tehnologic şi valoarea 

emisiilor în aer şi în apă, comparativ cu valorile standard de emisie prevăzute atât în prezenta 

hotărâre, cât şi în actul de reglementare emis." 

  9. La articolul 18, punctul 1 se abrogă. 

  10. În anexa nr. 1, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  "7. instalaţie de coincinerare - orice instalaţie fixă sau mobilă al cărei scop principal este 

generarea energiei sau a unor produse materiale, care foloseşte deşeuri drept combustibil uzual 

ori suplimentar sau în care deşeurile sunt tratate termic pentru eliminare. În cazul în care 

coincinerarea are loc astfel încât scopul principal al instalaţiei nu este generarea de energie sau 

producerea de produse materiale, ci tratarea termică a deşeurilor, instalaţia este considerată 

instalaţie de incinerare, conform definiţiei prevăzute la pct. 8. Această definiţie include 

amplasamentul şi ansamblul instalaţiei incluzând toate liniile de coincinerare, instalaţiile de 

recepţie, de stocare, de pretratare a deşeurilor pe amplasament, sistemele de alimentare cu 

deşeuri, combustibil şi aer, cazanul, instalaţiile de tratare a gazelor de ardere, instalaţiile pentru 

tratarea sau stocarea reziduurilor şi a apelor uzate de pe amplasament, coşul de fum, aparatele şi 

sistemele de control al operaţiilor de incinerare şi de înregistrare şi monitorizare a condiţiilor de 

incinerare;". 

  11. În anexa nr. 2, la capitolul 7 punctul 7.14, literele c) şi d) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

  "c) măsurători efectuate cel puţin o dată pe lună pe o probă reprezentativă, proporţională cu 

debitul deversărilor într-o perioadă de 24 de ore, pentru substanţele poluante prevăzute la pct. 

4.3, cu respectarea prevederilor pct. 2-10 din anexa nr. 6. 

  d) măsurători efectuate cel puţin o dată la 6 luni pentru dioxine şi furani; în primele 12 luni 

de exploatare a instalaţiei se efectuează obligatoriu măsurători cel puţin o dată la 3 luni. 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate fixa perioade de măsurare dacă a stabilit 

valori-limită de emisie pentru hidrocarburi policiclice aromatice sau alţi poluanţi." 



  12. În anexa nr. 2, la capitolul 8, punctele 8.1, 8.3 şi 8.4 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

  "8.1. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte în actul de reglementare 

perioada maximă admisă pentru orice opriri, defecţiuni sau întreruperi inevitabile din punct de 

vedere tehnic ale echipamentelor de purificare sau ale echipamentelor de măsurare, timp în care 

concentraţiile din emisiile în aer şi apa uzată epurată, referitoare la substanţele reglementate, pot 

depăşi valorile-limită admise. 

  .............................................................. 

  8.3. Fără a prejudicia prevederile cap. 2, pct. 2.3 lit. c), în situaţia în care sunt depăşite 

valorile-limită de emisie, instalaţia de incinerare sau coincinerare ori linia de incinerare nu 

continuă în niciun caz să incinereze deşeuri, fără întrerupere, pe o perioadă mai mare de 4 ore. 

Durata cumulativă de funcţionare în asemenea condiţii, pe timp de un an, trebuie să fie sub 60 de 

ore. Durata de 60 de ore se aplică acelor linii din instalaţie care sunt conectate la un dispozitiv 

unic de epurare a gazelor de ardere. 

  8.4. Conţinutul de pulberi totale al emisiilor în aer de la o instalaţie de incinerare nu trebuie 

să depăşească în niciun caz valoarea de 150 mg/mc, exprimată ca medie la jumătate de oră; mai 

mult decât atât, valorile-limită ale emisiilor în aer pentru CO şi COT nu trebuie depăşite. Toate 

celelalte condiţii menţionate la cap. 2 trebuie respectate." 

  13. În anexa nr. 4, la punctul II.2.1, tabelul "C(proc) pentru combustibili solizi, exprimat în 

mg/Nmc [conţinut O(2)6%]" se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  "C(proc) pentru combustibili solizi, exprimat în mg/Nmc [conţinut O(2)6%): 
 

┌────────────┬────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐ 

│  Poluanţi  │<50 MWth│  50-100 MWth    │   100-300 MWth     │   > 300 MWth    │ 

├────────────┼────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ 

│SO(2)       │        │                 │                    │                 │ 

├────────────┼────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ 

│Caz general │        │850              │850-200 (descreştere│                 │ 

│            │        │                 │liniară de la       │                 │ 

│            │        │                 │100 la 300 MWth)    │200              │ 

├────────────┼────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ 

│Combustibili│        │sau o rată de    │sau o rată de       │sau o rată de    │ 

│indigeni    │        │desulfurare ≥ 90%│desulfurare ≥ 92%   │desulfurare ≥ 95%│ 

├────────────┼────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ 

│NO(x)       │        │400              │300                 │200              │ 

├────────────┼────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ 

│Pulberi     │50      │50               │30                  │30"              │ 

└────────────┴────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘ 

 

  14. Anexa nr. 9 se abrogă. 

  ART. II 

 

  În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, termenii şi sintagmele "aviz", "acord/acord integrat" şi 

"autorizaţie/autorizaţie integrată" se înlocuiesc cu sintagma "acte de reglementare", astfel cum 

este definită la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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