
 
 

 

Actele normative naționale principale 

 Legea XLIV din 2020 privind protecția climei 

 Legea CXXXIX din 2018 privind planul de amenajare a teritoriului Ungariei și a unor regiuni 
prioritare 

 Legea LVII din 2015 privind eficiența energetică 

 Legea CII din 2013 privind piscicultura și protecția peștilor 

 Legea CLXXXV din 2012 privind deșeurile 

 Legea LXXVII din 2011 privind patrimoniul mondial 

 Legea XXXVII din 2009 privind pădurile, protecția pădurilor și silvicultura 

 Legea V din 2008 pentru ratificarea Convenției de la Stockholm privind poluanții organici 
persistenți 

 Legea CXXIX din 2007 privind protecția terenurilor arabile 

 Legea CXI din 2007 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 
20 octombrie 2000 

 Legea LX din 2007 privind cadrul de implementare a Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice și a Protocolului de la Kyoto 

 Legea LXXXI din 2001 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informații, participarea 
publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu, adoptată în 25 iunie 
1998 la Aarhus 

 Legea LXXVIII din 1997 privind modelarea și protecția mediului construit 

 Legea LV din 1996 privind protecția vânatului, gestionarea vânatului și vânătoare 

 Legea LIII din 1996 privind conservarea naturii 

 Legea XXI din 1996 privind dezvoltarea și amenajarea teritoriului 

 Legea LXXXI din 1995 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea biologică 

 Legea LVII din 1995 privind gospodărirea apelor 

 Legea LIII din 1995 privind regulile generale pentru protecția mediului 
 

 Ordonanța guvernului 433/2017 (XII. 21.) privind regulile procedurale pentru anumite 
proceduri ale autorităților, notificări și registre oficiale în domeniul silvic 

 Ordonanța guvernului 219/2011 (X. 20.) cu privire la protecția împotriva accidentelor grave 
legate de materialele periculoase 

 Ordonanța guvernului 306/2010 (XII. 23.) privind protecția aerului 

 Ordonanța guvernului 132/2010 (IV. 21.) pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea 
strategică de mediu, adoptat la Kiev la 21 mai 2003, la Convenția privind evaluarea impactului 
asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espoo la 26 februarie 1991 

 Ordonanța guvernului 346/2008 (XII. 30.) privind protecția plantelor lemnoase 

 Ordonanța guvernului 284/2007 (X. 29.) privind anumite reguli de protecție împotriva 
zgomotului și vibrațiilor din mediu 

 Ordonanța guvernului 348/2006 (XII. 23.) privind normele detaliate pentru conservarea, 
păstrarea, valorificarea și promovarea speciilor de animale protejate 

 Ordonanța guvernului 27/2006 (II. 7.) privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați de 
origine agricolă 

 Ordonanța guvernului 314/2005 (XII. 25.) privind procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului și pentru autorizația integrată de mediu 

 Ordonanța guvernului 311/2005 (XII. 25.) privind procedura de acces public la informațiile de 
mediu 

 Ordonanța guvernului 2/2005 (I. 11.) privind evaluarea de mediu a unor planuri si programe 



 
 

 

 Ordonanța guvernului 280/2004 (X. 20.) privind evaluarea și gestionarea zgomotului din mediu 

 Ordonanța guvernului 275/2004 (X. 8.) privind siturile de importanță comunitară în scopuri de 
conservare a naturii 

 Ordonanța guvernului 220/2004 (VII. 21.) privind regulile de protecție a calității apelor de 
suprafață 

 Ordonanța guvernului 219/2004 (VII. 21.) privind protecția apelor subterane 

 Ordonanța guvernului 25/2002 (II. 27.) privind Programul național de implementare privind 
evacuarea și epurarea apelor uzate municipale 

 Ordonanța guvernului 240/2000 (XII. 23.) privind desemnarea apelor de suprafață și a 
bazinelor hidrografice sensibile din punctul de vedere al tratării apelor uzate municipale 

 Ordonanța guvernului 67/1998 (IV. 3.) privind restricțiile și interdicțiile privind comunitățile 
protejate și de protecție specială 

 

 Ordinul 61/2017 (XII. 21.) FM al ministrului agriculturii pentru aplicarea Legii XXXVII din 2009 
privind pădurile, protecția pădurilor și silvicultura  

 Ordinul 6/2011 (I. 14.) VM al ministrului dezvoltării rurale privind regulile legate de testarea, 
monitorizarea și evaluarea nivelului de poluare a aerului și a emisiilor surselor staționare de 
poluare a aerului 

 Ordinul 14/2010 (X. 11.) KvVM privind terenurile afectate de situri de importanță comunitară 
în scopuri de conservare a naturii 

 Ordinul 10/2010 (VIII. 18.) VM privind valorile limită de poluare a apelor de suprafață și regulile 
de aplicare a acestora 

 Ordinul 59/2008 (IV. 29.) FVM privind normele detaliate ale programului de acțiune pentru 
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați de origine agricolă și privind procedura de 
furnizare a datelor și înregistrare 

 Ordinul comun 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM privind stabilirea valorilor limită de expunere la 
zgomot și vibrații din mediu 

 Ordinul 28/2004 (XII. 25.) KvVM privind valorile limită pentru emisiile de poluanți ai apelor și 
anumite norme de aplicare a acestora 

 Ordinul 27/2004 (XII. 25.) KvVM privind clasificarea așezărilor din zonele sensibile din punctul 
de vedere al stării starea apelor subterane 

 
Principalele strategii și programe naționale 

 Strategia-cadru Națională pentru Dezvoltare Durabilă a Ungariei 2012-2024  

 Al IV-lea Program Național pentru Protecția Mediului 2015-2020 

 Al 5-lea Program Național pentru Protecția Mediului 2021-2026 – Proiect 

 Al IV-lea Plan Național General pentru Conservarea Naturii – Strategia de politică pentru 
conservarea naturii 2015–2020 (anexă la Programul Național pentru Conservarea Naturii NKP 
IV) 

 Al V-lea Plan Național General pentru Conservarea Naturii 2021-2026 – Proiect 

 A Doua Strategie Națională privind Schimbările Climatice pentru perioada 2018-2030, inclusiv 
cu implicații până la 2050  

 Strategia Națională de Dezvoltare Curată  

 Primul Plan de Acțiune pentru Climă până la sfârșitul anului 2020 

 Strategia Energetică Națională 2030 
 Planul Național pentru Energie și Climă al Ungariei  

 Planul de Acțiune pentru Conștientizare Energetică și Climatică  

 Al IV-lea Plan Național de Acțiune pentru Eficiență Energetică 



 
 

 

 Planul de Acțiune al Ungariei pentru Utilizarea Energiei Regenerabile 2010-2020 

 Planul de Acțiune privind utilizarea și gestionarea resurselor mineralelor energetice 

 Strategia Națională privind Eficiența Energetică a Clădirilor 

 Strategia Națională pentru Biodiversitate 2015-2020 

 Planul Național de Acțiuni Prioritare Natura 2000 2014-2020 

 Strategia Forestieră Națională 2016-2030  

 Planul Național de Acțiune pentru Protecția Plantelor 
 Plan de management al bazinului hidrografic Dunăre, partea din Ungaria, 2015 

 Plan de management al bazinului hidrografic Dunăre, partea din Ungaria, 2021 – Proiect 

 Planul Jenő Kvassay – Strategia Națională a Apelor 

 Cartografierea Riscurilor de Inundații și Planul Strategic de Management al Riscurilor 

 Planuri de Administrare a Albiilor Apelor Mari 

 Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (2021-2027) 

 Programul Național de Reducere a Poluării Aerului  

 Strategia Națională Peisagistică 2017-2026 

 Strategia Națională Rurală 2012-2020 

 Programul Național de Agro-mediu 
 Strategia Națională de Inovare în Tehnologia Mediului  

 Dezvoltare Națională 2030 – Conceptul de Dezvoltare Națională și Dezvoltare Regională 
 Strategia de tratare și valorificare a nămolurilor de epurare 2018-2023  

 
 


