
Ministerul Transporturilor 
 
  Ordin nr. 720/2007 

 
din 03/08/2007 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 
24/08/2007 

 
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, 

constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea 
unitatilor responsabile cu elaborarea hartilor de zgomot 
pentru caile ferate, drumurile si aeroporturile aflate in 
administrarea lor, a hartilor strategice de zgomot si a 
planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul 

propriu de activitate, precum si limitele de competenta ale 
acestora 

 

  

 
    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea 
zgomotului ambiental, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 
367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,  

    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:  

   Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unitatilor 
responsabile cu elaborarea hartilor de zgomot pentru caile ferate, drumurile si aeroporturile aflate in administrarea 
lor, a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, 
precum si limitele de competenta ale acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 din 23 
august 2005, se modifica dupa cum urmeaza:  
   1. Titlul ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins:  

    "ORDIN 
pentru stabilirea unitatilor responsabile cu cartarea zgomotului 

pentru caile ferate, drumurile, porturile din interiorul 
aglomerarilor si aeroporturile, aflate in administrarea lor, 
elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de 

actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate"  

   2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
    "Art. 1. - Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului 
ambiental, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile responsabile cu cartarea zgomotului pentru caile ferate, 
drumurile, porturile din interiorul aglomerarilor si aeroporturile aflate in administrarea lor, elaborarea hartilor strategice 
de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora sunt:  
    a) Compania Nationala de Cai Ferate «C.F.R.» - S.A., pentru caile ferate:  
    b) Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., pentru autostrazi si drumuri 
nationale;  
    c) Compania Nationala «Administratia Porturilor Maritime» - S.A. Constanta, pentru portul Constanta, si Compania 
Nationala «Administratia Porturilor Dunarii Maritime» - S.A. Galati, pentru portul Galati;  
    d) Compania Nationala «Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti» - S.A., pentru aeroport".  
   3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
    "Art. 2. - Cartarea zgomotului, elaborarea si reactualizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune 
aferente acestora se vor realiza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 321/2005, cu modificarile si 
completarile ulterioare."  
   4. Articolul 3 se abroga.  
   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  

    p. Ministrul transporturilor, 
Septimiu Buzasu, 
secretar de stat  

    Bucuresti, 3 august 2007.  
    Nr. 720.  
 


