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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,             15 aprilie 2003  
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU             Nr.26/835 

ECOLOGIC      
 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2002 pentru modificarea şi 

completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995  
 

  1. Cu adresa nr.422 din 12 septembrie  2002, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995.  
  La întocmirea raportului  s-au avut în vedere: 

- avizul Consiliului Legislativ nr.847/21.06.2002. 
- avizul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice nr.290/18.09.2002. 
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.422/17.09.2002. 
- avizul Comisiei pentru sănătate şi familie nr.549/18.09.2002. 
- avizul Comisiei pentru industrii şi servicii nr.166/2002. 
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  Modificarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995 se justifică prin necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de 
România prin Parteneriatul de Aderare la Uniunea Europeană. In contextul procesului de armonizare legislativă cu legislaţia de 
protecţia mediului a Uniunii Europene a rezultat necesitatea modificării Legii protecţiei mediului nr.137/1995 din perspectiva 
armonizării cu Directiva 85/337/EEC modificată prin Directiva 97/11/EC (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte asupra mediului şi a Directivei 2001/42/EC (Directiva SEA) privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra 
mediului.  
  Prin modificările propuse se îmbunătăţeşte cadrul legal de ansamblu care va permite transpunerea în totalitate a 
directivelor din sectorul �legislaţiei orizontale� al acquis-ului comunitar de mediu, respectiv a Directivei EIA, Directivei SEA şi 
Directivei 90/313/EEC privind liberul acces al publicului la informaţia de mediu.  
  2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.74 alin.(1) din Constituţie.  
  3. La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în conformitatea cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor: Ioan Jelev � secretar de stat, Gheorghe Lazea � consilier, Mereuţă Dumitra � director din Ministerul Apelor şi 
Protecţiei Mediului şi Romulus Moucha � secretar de stat şi Cristiana Ion � director din Ministerul Industriei şi Resurselor. 
  4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi  din totalul de 26 membrii ai Comisiei. 
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu 23 voturi pentru şi 1 abţinere.  
  5. Proiectul de lege a fost dezbătut de Senat în şedinţa din data de 5 septembrie 2002.  
  In urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 
 
 

I. AMENDAMENTE ADMISE 
 

  In urma dezbaterii, în şedinţa din ziua de 1 octombrie 2002, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu 
următoarele amendamente: 
 
Nr 
crt 

Text iniţial 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 

 
1. 

 
 ____________________ 
 
Art.I pct.5, lit.b1 (text ordonanţă) 

 
 1. La articolul I punctul 5,  litera b1)  va 
avea următorul cuprins: 
  

 
Prezenţa sintagmei �anumite� 
restrânge aria de aplicabilitate a 
prevederii referitoare la evaluarea  



 

 3 

         b1) obligativitatea efectuării unei 
evaluări de mediu înaintea aprobării 
anumitor planuri şi programe. 
 
 
 

           �b1) obligativitatea efectuării unei evaluări 
de mediu înaintea aprobării planurilor şi 
programelor.� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 
 

de mediu pentru planuri şi 
programe, aşa cum este definită în 
Directiva 2001/42/EC privind 
evaluarea efectelor anumitor 
planuri şi programe asupra 
mediului. 
Aria de aplicabilitate a evaluării 
de mediu pentru planuri şi 
programe se va stabili în legislaţia 
subordonată prezentei legi. 
 

 
2.  

 
 ____________________ 
 
 Art.I pct.9 alin (2)  art. 6 (text 
ordonanţă) 
............................................................... 
 (2) Autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale prevăd în 
bugetele proprii programe de protecţia 
mediului şi raportează anual autorităţii 
publice centrale pentru protecţia 
mediului realizarea acestora. 
 
 

 
 2. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al 
articolului 6 va avea următorul cuprins: 
 
 
................................................................................... 
 �(2) Autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale prevăd în bugetele proprii fonduri 
pentru programe de protecţia mediului şi 
colaborează cu autorităţile teritoriale pentru 
protecţia mediului  pentru realizarea acestora.� 
 
Autori: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD 
   Alexandru Tibulcă� Grupul parlamentar 
PSD. 
 

 
Reglementare completă a 
diferitelor situaţii 

 
3.  

 
 _____________________  
 

 
 3. La articolul I punctul 10, articolul 7 va 
avea următorul cuprins: 

 
Adaptarea structurilor 
instituţionale la cele ale UE 
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Art.I pct.10 art. 7 (text ordonanţă)  
  
          Art.7. � Coordonarea şi 
controlul activităţii de protecţie a 
mediului revin autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului şi 
autorităţilor publice teritoriale pentru 
protecţia mediului, precum şi 
instituţiilor abilitate prin prezenta lege, 
pentru domeniile lor de 
responsabilitate. 
 
 

 
           
            �Art. 7. - Coordonarea şi controlul activităţii 
de protecţie a mediului revin autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului, autorităţilor 
publice teritoriale pentru protecţia mediului, 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului  
precum şi instituţiilor abilitate prin prezenta lege, 
pentru domeniile lor de responsabilitate.� 
 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar al PD 
 

(Danemarca, U.K., Franţa, 
Olanda, Spania). Recomandările 
cuprinse în �Raportul privind 
performanţele de mediu în 
România� elaborat la solicitarea 
României, în anul 2001 şi aprobat 
în Sesiunea Comitetului de 
Politici de mediu în septembrie 
2001 (Geneva). 
Crearea unei structuri specializate 
care să urmărească, la nivel 
naţional, implementarea legislaţiei 
de mediu. 
Coordonarea sistemului naţional 
de monitorizare integrantă. 
Unitate specializată care 
fundamentează studii în vederea 
fundamentării strategiei şi 
politicilor în domeniul protecţiei 
mediului, de către autoritatea 
centrală de protecţia mediului.  
 

 
4. 

 
 Art.I partea introductivă a 
pct.11, titlul Cap.I1, art.71 şi art.72 

(text ordonanţă) 
 11. După capitolul I se 
introduce capitolul  I1 cu următorul 
titlu şi următorul cuprins: 

 

 
 4. La articolul I , partea introductivă a 
punctului 11, titlul Capitolului I1, art.71 şi art.72 
vor avea următorul cuprins: 
        ,, 11. După articolul 7 , se introduce Capitolul 
I1 cu articolele 71 - 74 cu următorul cuprins: 

 
 

 
Prezenţa sintagmei �anumite� 
restrânge aria de aplicabilitate a 
prevederii referitoare la evaluarea  
de mediu pentru planuri şi 
programe, aşa cum este definită în 
Directiva 2001/42/EC privind 
evaluarea efectelor anumitor 
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CAPITOLUL I1 
 

Evaluarea de mediu pentru anumite 
planuri şi programe 

 
 

CAPITOLUL I1 
 

Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe 
 
 

planuri şi programe asupra 
mediului. 
Aria de aplicabilitate a evaluării 
de mediu pentru planuri şi 
programe se va stabili în legislaţia 
subordonată prezentei legi. 

 
 

 Art.71- Evaluarea de mediu are 
ca scop integrarea obiectivelor şi 
cerinţelor de protecţie a mediului în 
pregătirea şi adoptarea anumitor 
planuri şi programe care pot avea 
efecte semnificative asupra mediului. 
 
 

  Art.71- Evaluarea de mediu are ca scop 
integrarea obiectivelor şi cerinţelor de protecţie a 
mediului în pregătirea şi adoptarea  planurilor şi 
programelor care pot avea efecte semnificative 
asupra mediului. 
 
 

Prezenţa sintagmei �anumite� 
restrânge aria de aplicabilitate a 
prevederii referitoare la evaluarea  
de mediu pentru planuri şi 
programe, aşa cum este definită în 
Directiva 2001/42/EC privind 
evaluarea efectelor anumitor 
planuri şi programe asupra 
mediului. 
Aria de aplicabilitate a evaluării 
de mediu pentru planuri şi 
programe se va stabili în legislaţia 
subordonată prezentei legi. 

 
 

 Art.72 � Fac obiectul evaluării de 
mediu anumite planuri şi programe 
conform definiţiei prevăzute în 
anexă. 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.72 � Fac obiectul evaluării de mediu 
planurile şi programele definite în anexă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenţa sintagmei �anumite� 
restrânge aria de aplicabilitate a 
prevederii referitoare la evaluarea  
de mediu pentru planuri şi 
programe, aşa cum este definită în 
Directiva 2001/42/EC privind 
evaluarea efectelor anumitor 
planuri şi programe asupra 
mediului. 
Aria de aplicabilitate a evaluării 
de mediu pentru planuri şi 
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 Domeniile specifice avute în 
vedere pentru evaluarea de mediu a 
anumitor planuri şi programe sunt: 
amenajarea teritoriului şi urbanism, 
utilizarea terenurilor, agricultura, 
silvicultura, piscicultura, transportul, 
energia, industria, inclusiv activitatea 
de extracţie a substanţelor minerale 
utile, gospodărirea deşeurilor, 
gospodărirea apelor, telecomunicaţiile, 
turismul. 
 Raportul de mediu, care cuprinde 
şi rezultatul evaluării de mediu pentru 
planurile şi programele prevăzute la 
alin. 1 şi 2, se anexează la planul sau la 
programul înaintat spre aprobare la 
nivel naţional, regional sau local. 
 Autorităţile competente emit 
aviz de mediu pentru planuri şi 
programe, ca urmare a efectuării 
evaluării de mediu şi a analizării 
raportului de mediu pentru anumite 
planuri şi programe. Avizul de mediu 
pentru planuri şi programe are aceeaşi 
perioadă de valabilitate ca şi planul sau 
programul pentru care a fost emis, în 
cazul în care nu intervin modificări ale 
respectivului plan sau program. 

 
 
 Sunt supuse evaluării de mediu planurile şi 
programele din domeniile: amenajarea teritoriului 
şi urbanism, utilizarea terenurilor, agricultură, 
silvicultură, pescuit, transport, telecomunicaţii, 
turism, energie, industrie, inclusiv activitatea de 
extracţie a substanţelor minerale utile, gospodărirea 
deşeurilor, gospodărirea apelor. 
 
 
 
 
 Raportul de mediu, care cuprinde şi rezultatul 
evaluării de mediu pentru planurile şi programele 
prevăzute la alin. 1 şi 2, se anexează la planul sau la 
programul înaintat spre aprobare la nivel naţional, 
regional sau local. 
 
 Autorităţile competente emit aviz de mediu 
pentru planuri şi programe, ca urmare a efectuării 
evaluării de mediu şi a analizării raportului de 
mediu. Avizul de mediu pentru planuri şi programe 
are aceeaşi perioadă de valabilitate ca şi planul sau 
programul pentru care a fost emis, în cazul în care 
nu intervin modificări ale respectivului plan sau 
program. 
 
 
 

programe se va stabili în legislaţia 
subordonată prezentei legi. 
Modificare datorită necesităţii de 
a se înţelege că evaluarea de 
mediu se aplică planurilor şi 
programelor din domeniile 
menţionate, nu domeniilor în sine. 
S-a înlocuit �piscicultura� cu 
�pescuitul�, în conformitate cu 
termenul folosit în Directiva 
2001/42/EC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exprimare redundantă. 
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 Procedura de evaluare de mediu, 
structura raportului de mediu şi 
condiţiile de emitere a avizului de 
mediu pentru planuri şi programe, 
inclusiv cele cu efecte transfrontieră, se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului.  
 Aprobarea planurilor şi 
programelor prevăzute la alin. 2 la 
orice nivel ierarhic este condiţionată de 
existenţa avizului de mediu pentru 
respectivul plan sau program.  
 
 

 Procedura de evaluare de mediu, structura 
raportului de mediu şi condiţiile de emitere a 
avizului de mediu pentru planuri şi programe, 
inclusiv cele cu efecte transfrontieră, se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului.  
 
 
 Aprobarea planurilor şi programelor 
prevăzute la alin. 2 la orice nivel ierarhic este 
condiţionată de existenţa avizului de mediu pentru 
respectivul plan sau program.�  
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 

 
5. 

 
 _____________________ 
 
  
Art.I pct.12 art.8 alin.2, 3, 5 şi 7 (text 
ordonanţă)  
............................................................... 
 Solicitarea şi obţinerea avizului 
de mediu sunt obligatorii în cazul în 
care titularii de activităţi urmează să 
deruleze sau să fie supuşi unei 
proceduri de: vânzare a pachetului 
majoritar de acţiuni, vânzare de 
active, fuziune, divizare, concesionare, 
dizolvare urmată de lichidare, 

 
 5. La articolul I punctul 12, alineatele 2, 3, 
5 şi 7 ale articolului 8 vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
................................................................................... 
 �Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu 
sunt obligatorii în cazul în care titularii de activităţi 
urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri 
de: vânzare de active, fuziune, divizare, 
concesionare, dizolvare urmată de lichidare, 
lichidare, conform legii. 
 
Autori: Ioan Oltean � Grupul parlamentar al PD  

 
 
 
 
 
Completare a reglementării. 
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lichidare, conform legii. 
 
 Solicitarea şi obţinerea acordului 
de mediu sunt obligatorii pentru 
proiecte publice sau private de 
investiţii noi ori de modificare a celor 
existente, aferente activităţilor cu 
impact asupra mediului.  
 
 
 
 
 
.............................................................. 
 Solicitarea şi obţinerea 
autorizaţiei de mediu sunt obligatorii 
atât pentru desfăşurarea activităţilor 
existente, cât şi la începerea 
activităţilor noi, pentru care s-a 
obţinut acord de mediu. 
 
 
............................................................... 
 Instalaţiile noi şi cele existente 
folosite în anumite categorii de 
activităţi industriale se supun 
procedurii de autorizare în vederea 
obţinerii acordului/autorizaţiei 
integrate de mediu, cu luarea în 
considerare a celor mai bune tehnici 

            Victor Dobre � Grupul parlamentar al PNL. 
 
 Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu 
sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private 
de investiţii noi ori de modificare a celor existente, 
inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente 
activităţilor cu impact semnificativ asupra 
mediului.  
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar al PD. 
 
 
 
................................................................................... 
 Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu 
sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor 
existente, cât şi la începerea activităţilor noi, numai 
pentru acele activităţi stabilite prin Ordin al 
conducătorului autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului. 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar al PD. 
................................................................................... 
 Instalaţiile noi şi cele existente folosite în 
anumite categorii de activităţi industriale se supun 
procedurii de autorizare în vederea obţinerii 
acordului/autorizaţiei integrate de mediu, cu luarea 
în considerare a celor mai bune tehnici disponibile, 
fără antrenarea unor costuri excesive şi se face 
conform reglementărilor specifice în vigoare.�  

Simplificarea procedurii de 
autorizare a proiectelor pentru 
investiţii noi. Vor fi supuse 
procedurii de autorizare complete 
cu evaluare de impact numai 
activităţile cu impact semnificativ, 
conform Directivei 85/337/EEC, 
amendată cu Directiva 97/11/EC. 
Astfel, se asigură armonizarea 
completă cu legislaţia UE privind 
procesul de autorizare a 
proiectelor. 
 
 
Specificarea emitentului şi a 
activităţilor pentru care este 
necesară acţiunea autorizaţiei de 
mediu. 
 
 
 
 
 
Menţionarea reglementărilor 
necesare obţinerii acordului/ 
autorizaţiei integrante de mediu. 
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disponibile, fără antrenarea unor 
costuri excesive. Lista acestor 
activităţi şi condiţiile generale ale 
autorizării integrate de mediu se 
stabilesc prin lege. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar al PD. 

 
6. 

 
 ____________________  
 
 Art.I pct.14 art.10 alin.2 (text 
ordonanţă)  
............................................................... 
 Acordul şi autorizaţia de mediu 
se suspendă pentru nerespectarea 
prevederilor acestora sau ale 
programelor pentru conformare, după o 
somaţie prealabilă, cu termen; 
suspendarea se menţine până la 
eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 
6 luni. Autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului dispune, după 
expirarea termenului de suspendare, 
oprirea execuţiei proiectului sau 
încetarea activităţii atunci când nu s-au 
îndeplinit condiţiile stabilite în somaţie. 
Dispoziţiile de suspendare, precum şi 
cele de încetare a proiectului sau 
activităţii sunt executorii. 

 
 6. La articolul I punctul 14 , alineatul 2 al 
articolului 10 va avea următorul cuprins: 
 
 
................................................................................... 
 �Acordul şi autorizaţia de mediu se suspendă 
pentru nerespectarea prevederilor acestora sau ale 
programelor pentru conformare, după o somaţie 
prealabilă, cu termen; suspendarea se menţine până 
la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. 
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului 
dispune, după expirarea termenului de suspendare, 
anularea acordului şi autorizaţiei de mediu, 
după caz şi oprirea execuţiei proiectului sau 
încetarea activităţii atunci când nu s-au îndeplinit 
condiţiile stabilite în somaţie. Dispoziţiile de 
suspendare, precum şi cele de încetare a proiectului 
sau activităţii sunt executorii.� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 

 
Intărirea rolului coercitiv a 
activităţii de control, având ca 
efect întărirea disciplinei în 
activitatea de aplicare a 
prevederilor legale. 
Funcţionarea fără autorizaţie de 
mediu constituie infracţiune. 
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7. 

 
 _____________________  
 
Art.I pct.15 art.101 (text ordonanţă)  
 
 Art. 101. - Litigiile generate de 
eliberarea, revizuirea sau de 
suspendarea avizului, acordului ori a 
autorizaţiei de mediu se soluţionează 
potrivit Legii contenciosului 
administrativ nr.29/1990, cu 
modificările ulterioare. 
 

 
 7. La articolul I punctul 15, articolul 101 va 
avea următorul cuprins: 
  
 
          �Art. 101. - Litigiile generate de eliberarea, 
revizuirea, anularea sau de suspendarea avizului, 
acordului ori a autorizaţiei de mediu se soluţionează 
potrivit Legii contenciosului administrativ 
nr.29/1990, cu modificările ulterioare.� 
 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar al PD. 
 

 
Reglementare completă a 
situaţiilor. 

 
8.  

 
 ____________________ 
 
 Art.I pct.18 art.13 alin.2 (text 
ordonanţă)  
............................................................... 
 Taxele prevăzute la alin. 1 se fac 
venit la bugetul de stat, cu excepţia 
taxelor încasate prin birourile unice 
la emiterea acordului/autorizaţiei de 
mediu pentru activităţile cu impact 
redus, conform prevederilor art.9 
alin. (1) lit.m) din Legea nr.73/2000 
privind Fondul pentru mediu, 
modificată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.93/2001, 

 
 8. La articolul I punctul 18, alineatul (2) al 
articolului 13 va avea următorul cuprins:  
 
 
................................................................................... 
 �Taxele prevăzute la alin. 1 se fac venit la 
Fondul pentru mediu.� 
 
 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 
 

 
Cuprinderea tuturor taxelor ca 
venit la Fondul pentru mediu. In 
textul vechi erau cuprinse numai 
taxele percepute pentru 
reglementarea activităţilor cu 
impact redus. 
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aprobată cu modificări prin Legea 
nr.293/2002. 
 

 
9.  

 
 ___________________  
 
 Art.I pct.19 art.14 alin.(3) (text 
ordonanţă) 
 Sumele încasate din tarife se 
utilizează de autorităţile publice pentru 
protecţia mediului pentru finanţarea 
unor cheltuieli materiale, inclusiv 
costul abonamentelor telefonice, 
expertize tehnice, dotări şi investiţii 
specifice. Acestea se evidenţiază într-
un cont distinct şi se gestionează în 
regim extrabugetar. 
 

 
 9. La articolul I  punctul 19, alineatele  3 şi 
4 ale articolului 14 vor  avea următorul cuprins: 
  
 
 �Sumele încasate din tarife se utilizează de 
autorităţile publice pentru protecţia mediului pentru 
finanţarea unor cheltuieli materiale, inclusiv pentru 
constituirea fondului pentru stimularea 
personalului, costul abonamentelor telefonice, 
expertize tehnice, dotări şi investiţii specifice. 
Acestea se evidenţiază într-un cont distinct şi se 
gestionează în regim extrabugetar. 
 
 Autorităţile publice pentru protecţia 
mediului constituie un fond de stimulare a 
personalului prin utilizarea unui procent de 25% 
obţinut din încasarea tarifelor prevăzute la 
alin.(1) şi prin utilizarea sumelor prevăzute la 
art.83 alin.(5). Metodologia de utilizare a 
fondului de stimulare se aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea autorităţii centrale 
pentru protecţia mediului.� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 
 
 

 
 
 
 
 
Stimularea personalului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimularea personalului. 
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10.  

 
 _____________________ 
 
         Art.I pct.20 art. 15 alin.1 şi 2 
(text ordonanţă)  
 Art.15. � La modificarea sau 
încetarea activităţilor cu impact asupra 
mediului, precum şi la schimbarea 
titularului unei activităţi, inclusiv prin 
proceduri de vânzări de acţiuni, 
vânzări de active, fuziune, divizare, 
concesionare, dizolvare urmată de 
lichidare, lichidare, în condiţiile legii, 
este obligatorie efectuarea bilanţului de 
mediu de către titularul activităţii, în 
scopul stabilirii obligaţiilor şi costurilor 
privind refacerea calităţii mediului în 
zona de impact a activităţilor 
desfăşurate pe amplasament. 
 Pe baza bilanţului de mediu şi a 
propunerii de program pentru 
conformare, prezentate de titularul 
activităţii, autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului emite avizul 
de mediu, în vederea asumării 
responsabilităţilor privind protecţia 
mediului.  
 
 

  
          10. La articolul I punctul  20, alineatele 1 şi 
2 ale articolului 15 vor avea următorul cuprins: 
  
 �Art. 15. - La modificarea sau încetarea 
activităţilor cu impact asupra mediului, precum şi la 
schimbarea titularului unei activităţi, inclusiv prin 
vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare, 
dizolvare urmată de lichidare, lichidare în condiţiile 
legii, este obligatorie efectuarea bilanţului de mediu 
de către titularul activităţii, în scopul stabilirii 
obligaţiilor şi costurilor privind refacerea calităţii 
mediului în zona de impact a activităţilor 
desfăşurate pe amplasament. 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar al PD 
 
 
 
 Pe baza bilanţului de mediu şi a propunerii de 
program pentru conformare, prezentate de titularul 
activităţii, autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului emite avizul de mediu.� 
 
 
 
 
Autori: Ioan Oltean � Grupul parlamentar al PD 
           Victor Dobre � Grupul parlamentar al PNL    
 

 
Reglementarea completă a 
situaţiilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformulare literară a textului. 
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11. 

 
 ___________________  
 
 Art.I pct.22 art.16  (text 
ordonanţă) 
 Art.16. � Activităţile privind 
fabricarea, introducerea pe piaţă, 
utilizarea, depozitarea temporară sau 
definitivă, transportul intern, 
eliminarea, manipularea, precum şi 
introducerea şi scoaterea din ţară a 
substanţelor şi preparatelor chimice 
periculoase sunt supuse unui regim 
special de gestionare. 
 
 

 
  
 11. La articolul I punctul 22, articolul 16 
va avea următorul cuprins: 
  
 �Art.16 � Activităţile privind fabricarea, 
introducerea pe piaţă, utilizarea, depozitarea 
temporară sau definitivă, transportul intern, 
eliminarea, manipularea, precum şi introducerea şi 
scoaterea din ţară a substanţelor şi preparatelor 
chimice periculoase sunt supuse unui regim special 
de reglementare şi gestionare.� 
 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 

 
Reglementarea domeniului 
substanţelor şi produselor chimice 
periculoase nu se mai face baza 
acordului şi autorizaţiei de mediu 
ci pe baza unor reglementări 
specifice prin transpunerea 
normelor comunitare. 

 
12. 

 
 ___________________  
 
 Art.I pct.23 art.17 (text 
ordonanţă) 
 Art.17. � Activităţile prevăzute 
la art.16 sunt permise numai în baza 
acordului şi/sau autorizaţiei  de mediu. 
 

 
 12. La articolul I  punctul 23, articolul 17 � 
se abrogă. 
 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 

 
Reglementarea domeniului 
substanţelor şi produselor chimice 
periculoase nu se mai face pe baza 
acordului şi autorizaţiei de mediu 
ci pe baza unor reglementări 
specifice prin transpunerea 
normelor comunitare. 
 

 
13.  

 
 ________________  
 
 Art.I pct.24 (text ordonanţă) 
         24. După articolul 17 se 

 
 13. La art.I pct.24 va avea următorul 
cuprins:  
 �24. După art.17 se introduc art.171 şi 172 
cu următorul cuprins: 
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introduc articolele 171, 172, 173 şi 174 
cu următorul cuprins:  
 
 Art.171. - În vederea obţinerii 
acordului şi/sau a autorizaţiei de mediu 
pentru activităţile prevăzute la art.16 
solicitantul trebuie să prezinte fişa 
tehnică de securitate şi alte informaţii 
pe care autoritatea publică pentru 
protecţia mediului le consideră 
necesare, conform legislaţiei specifice 
în domeniul substanţelor şi preparatelor 
chimice periculoase.  
 Art.172. - Procedura specifică 
pentru obţinerea acordului şi/sau a 
autorizaţiei de mediu pentru activităţile 
prevăzute la art.16 se elaborează prin 
ordin al conducătorului autorităţii 
publice centrale pentru protecţia 
mediului.  
 Art. 173. - Transportul 
internaţional şi tranzitul substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase se 
realizează în conformitate cu 
prevederile acordurilor şi convenţiilor 
privind transportul internaţional al 
mărfurilor periculoase, la care România 
este parte.  
 Art. 174. - Importul şi exportul 
substanţelor şi preparatelor chimice 

  
 
 
  ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ______________________  
 
 
 
 
          Art. 171. - Transportul internaţional şi 
tranzitul substanţelor şi preparatelor chimice 
periculoase se realizează în conformitate cu 
prevederile acordurilor şi convenţiilor privind 
transportul internaţional al mărfurilor periculoase, la 
care România este parte.  
 
 
 Art. 172. - Importul şi exportul substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase restricţionate sau 

 
Reglementarea domeniului 
substanţelor şi produselor chimice 
periculoase nu se mai face pe baza 
acordului şi autorizaţiei de mediu 
ci pe baza unor reglementări 
specifice prin transpunerea 
normelor comunitare. 
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periculoase restricţionate sau interzise 
la utilizare de către anumite state sau 
de către România se realizează în 
conformitate cu prevederile acordurilor 
şi convenţiilor internaţionale la care 
România este parte."  
 
 

interzise la utilizare de către anumite state sau de 
către România se realizează în conformitate cu 
prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale 
la care România este parte."  
 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 

 
14. 

 
 __________________  
 
 Art.I pct.26 art.19 (text 
ordonanţă) 
 Art.19. � Autorităţile 
administraţiei publice locale sunt 
obligate să ia măsuri de prevenire şi 
limitare a impactului substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase asupra 
sănătăţii populaţiei şi mediului şi să 
anunţe autorităţile publice teritoriale 
pentru protecţia mediului despre 
orice activitate neconformă cu 
reglementările legale. 
 
 

 
 14. La articolul I punctul 26, articolul 19 
va avea următorul cuprins: 
  
  
         �Art.19. � Autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi cele pentru protecţia 
mediului, sunt obligate să ia măsuri de prevenire şi 
limitare a impactului substanţelor şi preparatelor 
chimice periculoase asupra sănătăţii populaţiei şi 
mediului.� 
 
 
 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 

 
Specificarea autorităţilor 
competente. 

 
15. 

 
 _______________________  
 
 Art.I pct.28 art.21 lit.a)  (text 
ordonanţă) 

 
 15. La articolul I punctul 28, litera a) a 
articolului 21 va avea următorul cuprins: 
 
 

 
Eliminarea barierelor în calea 
comerţului. 
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............................................................... 
 a) să solicite şi să obţină 
acordul şi/sau autorizaţia de mediu şi 
să aplice reglementările legale privind 
substanţele şi preparatele chimice 
periculoase. 
 
 
 

................................................................................... 
 �a) să aplice reglementările legale privind 
substanţele şi preparatele chimice periculoase, 
stabilite conform art.16.� 
 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 

 
16. 
 

 
 _______________________  
 
 Art.I pct.34 art.25 (text 
ordonanţă) 
 Art.25. � Autorităţile 
administraţiei publice locale, 
persoanele fizice şi juridice care au în 
profilul lor activităţi de gestionare a 
deşeurilor au atribuţii şi obligaţii în 
conformitate cu prevederile legale 
specifice din domeniul gestionării 
deşeurilor. 
 

 
 16. La articolul I, punctul 34, articolul 25 
va avea următorul cuprins: 
  
         �Art.25. � Autorităţile administraţiei publice 
locale, persoanele fizice şi juridice care au în 
profilul lor activităţi de gestionare a deşeurilor au 
atribuţii şi obligaţii în conformitate cu prevederile 
prezentei legi şi cele specifice din domeniul 
gestionării deşeurilor.� 
 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii. 
 

 
Specificarea reglementării 
aplicabile. 

 
17. 

 
1. La articolul I punctul 45 literele a) 
şi b) ale articolului 34  
  
       Art.34. - Persoanele fizice şi 
juridice care desfăşoară activităţi în 
domeniul nuclear au următoarele 

 
 17. La articolul I punctul 45 partea 
introductivă, literele a-c) şi f) ale articolului 34 
vor avea următorul cuprins: 
 �Art.34. - Persoanele fizice autorizate şi 
juridice care desfăşoară activităţi în domeniul 
nuclear au următoarele obligaţii:� 

 
 
 
 
Activităţile în domeniul nuclear se 
pot desfăşura numai de persoane 
autorizate. 
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obligaţii:  
 a) să evalueze ,direct sau prin 
forurile organizate, riscul potenţial, să 
efectueze bilanţul de mediu pentru 
activităţile existente şi să solicite şi să 
obţină autorizaţie de mediu; 
 b) să aplice procedurile şi să 
prevadă echipamentele pentru 
activităţile noi , care să permită 
realizarea nivelului raţional cel mai 
scăzut al dozelor şi riscurilor asupra 
populaţiei şi mediului, şi să solicite şi 
să obţină acord şi autorizaţie de mediu; 
 c) să aplice, prin sisteme proprii, 
programe de supraveghere a 
contaminării radioactive a mediului, 
care să asigure respectarea condiţiilor 
de eliminare a substanţelor radioactive 
prevăzute în autorizaţie şi a menţinerii 
dozelor în limitele admise; (text 
ordonanţă) 
 
............................................................... 
 f) să verifice continuu 
exactitatea presupunerilor făcute prin 
evaluările probabilistice privind 
consecinţele radiologice ale eliberărilor 
radioactive. (text ordonanţă) 
 
 

Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 
Nemodificat  
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 �c) să aplice, prin sisteme proprii, programe 
de supraveghere a contaminării radioactive a 
mediului, care să asigure respectarea condiţiilor de 
eliminare a substanţelor radioactive prevăzute în 
autorizaţie şi menţinerea dozelor radioactive în 
limitele admise;� 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii  
Viorel Coifan � Grupul parlamentar al PNL. 
................................................................................... 
 �f) să verifice continuu corectitudinea 
presupunerilor făcute prin evaluările probabilistice 
privind consecinţele radiologice ale eliberărilor 
radioactive.� 
 
Autor: Silvian Ciupercă � Grupul parlamentar al 
PSD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritate. Reglementare 
completă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termen adecvat. 



 

 18 

 
18.  

 
 _____________________  
 
 Art.I pct.46 art.35, alin.(5) 
(text ordonanţă) 
............................................................... 
 Deţinătorii cu orice titlu, care 
aplică aceste măsuri, sunt scutiţi de 
impozit; deţinătorii particulari vor fi 
compensaţi în raport cu valoarea 
lucrărilor de refacere întreprinse. 
 

 
 18. La articolul I punctul 46, alineatul (5) 
al articolului 35 va avea următorul cuprins: 
  
 
................................................................................... 
 Deţinătorii cu orice titlu, care aplică aceste 
măsuri, prevăzute la alin.(4) sunt scutiţi de 
impozit; deţinătorii particulari vor fi compensaţi în 
raport cu valoarea lucrărilor de refacere 
întreprinse.� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea textului de lege. 

 
19. 

 
 
 ____________________ 

 
 19. La articolul I  punctul 48 după litera d) 
a articolului 40 se introduc literele e), f) şi g) care 
vor avea următorul cuprins: 
................................................................................... 
 �e) să nu spele obiecte, produse, ambalaje, 
materiale care pot produce impurificarea apelor 
de suprafaţă; 
 f) să nu deverseze în apele de suprafaţă sau 
subterane, ape uzate, fecaloid menajeze, 
substanţe petroliere sau periculoase, ape cu 
conţinut toxic care conţin substanţe periculoase; 
 g) să nu arunce şi să nu depoziteze pe 
maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede, 
deşeuri de orice fel şi să nu introducă în acestea 

 
 
 
 
 
Sunt măsuri mult prea importante 
în relaţia populaţiei cu mediul ca 
să fie eliminate. 
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explozibile, tensiune electrică, narcotice sau alte 
substanţe periculoase.� 
 
Autori: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD  
Makkai Grigore � Grupul parlamentar UDMR. 
 

 
20. 

 
 _______________________  
 
 Art.I pct.50 art.43 partea 
introductivă (text ordonanţă) 
 Art.43. � Autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului, cu 
consultarea autorităţilor competente, 
elaborează normele tehnice şi 
regulamentele de aplicare privind: 
............................................................... 
 
 

 
 20. La articolul I punctul 50, partea 
introductivă a articolului 43 va avea următorul 
cuprins: 
  
 �Art.43. - Autoritatea publică centrală pentru 
protecţia mediului, cu consultarea autorităţilor 
publice centrale competente, elaborează normele 
tehnice şi regulamentele de aplicare privind:� 
 
................................................................................... 
 
Autor: Makkai Grigore � Grupul parlamentar al 
UDMR 
 

 
Uniformizarea terminologiei din 
textul legii cu textul ordonanţei. 

 
21. 

 
 _______________________  
 
 Art.I pct.51 art.47 partea 
introductivă (text ordonanţă) 
 Art.47. - Persoanele juridice au 
următoarele obligaţii în domeniu: 
............................................................... 
 

 
 21. La articolul I punctul 51, partea 
introductivă a articolului 47  va avea următorul 
cuprins: 
  
�Art.47. - Persoanele fizice şi juridice au 
următoarele obligaţii în domeniu:� 
................................................................................... 
 

 
S-au introdus �persoanele fizice� 
pentru întărirea disciplinei 
tehnologice, precum şi pentru 
prevenirea producerii de accidente 
tehnice. Personale fizice au 
obligaţii în domeniu, potrivit 
legislaţiei specifice. 
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 Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 
Comisia pentru industrii şi servicii. 
 

 
22. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________ 

 
 22. La articolul I  după punctul 51, se 
introduc punctele 511 şi 512 următorul cuprins: 
 �511. Partea introductivă a articolului 49 
va avea următorul cuprins: 
  Art.49. � Autoritatea publică centrală pentru 
protecţia mediului, cu consultarea autorităţilor 
publice centrale competente, stabileşte:� 
................................................................................... 
Autor: Makkai Grigore � Grupul parlamentar 
UDMR. 
 
 �512. După articolul 49 din Legea 
nr.137/1995, se introduce articolul 491 cu 
următorul cuprins: 
 Art.491 � Acordul şi autorizaţia de mediu, 
pentru activităţile miniere care utilizează în 
procesul de prelucrare şi concentrare substanţe 
periculoase, se emit de Guvern la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului, pentru capacităţi de producţie  mai 
mari de 5 milioane de tone/an si/sau dacă 
suprafaţa pe care îşi desfăşoară activitatea este 
mai mare de 1.000 ha.� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 
 

 
Uniformizearea terminologiei din 
textul legii cu textul ordonanţei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impune crearea cadrului legal 
datorită faptului că emiterea 
acordului de mediu pentru o astfel 
de investiţie trebuie să se facă cu 
implicarea tuturor autorităţilor 
responsabile (în conformitate cu 
cerinţele Directivei 85/337/EEC 
modificată prin Directiva 
97/11/EC, transpusă prin HG 
918/2002), din cauza efectelor 
sociale deosebite ce constau în 
strămutări de localităţi, de 
obiective culturale, schimbarea de 
folosinţă a terenurilor, alocare de 
noi terenuri pentru strămutare, etc. 
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23. 

 
 
  

 
 23. La articolul I, punctul 54 va avea 
următorul cuprins: 
 �54. Partea introductivă a articolului 52 şi 
litera c) vor  avea următorul cuprins: 
 Art.52. In scopul asigurării protecţiei calităţii 
solului, deţinătorii de terenuri cu orice titlu, 
precum şi orice persoană fizică sau juridică care 
desfăşoară o activitate pe un teren fără a avea un 
titlu asupra lui, au următoarele obligaţii: 
................................................................................... 
 c) să nu ardă miriştile, stuful, tufărişurile sau 
vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului şi fără 
informarea în prealabil a serviciilor publice 
comunitare pentru situaţii de urgenţă;� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 
 

 
Protecţia calităţii solului, prin 
lărgirea faţă de prevederea veche a 
categoriilor de persoane cărora le 
este aplicabil acest text. 
 

 
24. 

 
 ______________________  
 
 Art.I pct.56 art.53 partea 
introductivă (text ordonanţă) 
 Art. 53. - Deţinătorii, cu orice 
titlu, şi administratorii pădurilor, 
vegetaţiei forestiere şi ai pajiştilor au 
următoarele obligaţii: 
 
 

 
 24. La articolul I punctul 56, partea 
introductivă a articolului 53 va avea următorul 
cuprins: 
         �Art. 53. - Deţinătorii, cu orice titlu, şi 
administratorii pădurilor, vegetaţiei forestiere din 
afara fondului forestier şi ai pajiştilor au 
următoarele obligaţii:� 
 
Autor: Makkai Grigore � Grupul parlamentar 
UDMR. 

 
 
 
 
Să rămână la textul original din 
lege. 
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25. 

 
 ____________________  
 
 Art.I pct.58 art.54 lit.b) (text 
ordonanţă) 
............................................................... 
 b) să refacă terenurile afectate, 
să asigure încadrarea lor în peisajul 
zonei şi le aducă la parametrii 
productivi şi ecologici naturali sau la 
un nou ecosistem funcţional, 
constituind în acest scop fondul de 
garanţie necesar conform prevederilor 
legale, şi să monitorizeze zona. 
 

 
 25. La articolul I punctul 58, litera  b) a 
articolului 54 va avea următorul cuprins: 
 
.................................................................................. 
 �b) să refacă terenurile afectate, să asigure 
încadrarea lor în peisajul zonei şi să le aducă la 
parametrii productivi şi ecologici naturali sau la un 
nou ecosistem funcţional, să monitorizeze zona, 
constituind în acest scop fondul de garanţie necesar 
conform prevederilor legale.� 
 
 
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar PRM. 

 
 
 
 
 
 
Reglementare completă. 

 
26. 

 
 
  

 
 26. La articolul I, partea introductivă a 
punctului 63 şi partea introductivă a articolului 
65, vor avea  următorul cuprins:  
 �63. La articolul 65, partea introductivă 
literele a) - e), g, n) - p) şi s) vor avea următorul 
cuprins iar după litera t) se introduc literele u) şi 
v) cu următorul cuprins: 
 
           Art.65. � Autoritatea publică centrală pentru 
protecţia mediului are următoarele atribuţii şi 
răspunderi: 
 a) reactualizează periodic strategia protecţiei 
mediului, cu respectarea principiilor şi elementelor 
strategice prevăzute în prezenta lege;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu celelalte texte 
ale legii. 
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 b) elaborează recomandările şi acţionează 
pentru integrarea politicilor de mediu în strategiile 
şi politicile sectoriale, corelează planificarea de 
mediu cu cea de amenajare a teritoriului şi urbanism 
şi impune măsuri de reconstrucţie ecologică;  
 c) creează sistemul de informare propriu şi 
stabileşte condiţiile şi termenii care să permită 
accesul liber la informaţii şi participarea publicului 
la deciziile privind mediul;  
 d) iniţiază proiecte de legi, norme tehnice, 
reglementări şi proceduri; avizează normele şi 
reglementările privitoare la activităţi cu impact 
asupra mediului, elaborate de alte autorităţi; 
controlează aplicarea acestora;  
 e) organizează sistemul naţional de 
monitorizare integrată de fond şi de impact pentru 
toţi factorii de mediu, sistemul de inspecţie privind 
mediul, coordonează activitatea acestora şi asigură 
informarea autorităţii centrale pentru sănătate 
privind rezultatele monitorizării contaminării 
radioactive a mediului;  
...................................................................................  
 g) numeşte comisii de experţi, când este 
cazul, pentru analiza evaluării impactului asupra 
mediului şi a bilanţului de mediu; autorizează 
laboratoarele pentru controlul calităţii mediului;  
...................................................................................  
 n) asistă celelalte autorităţi publice şi 
celelalte persoane juridice, în scopul diminuării 
efectelor negative ale activităţilor economice asupra 
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mediului, şi încurajează introducerea tehnicilor şi 
tehnologiilor adecvate pentru mediu;  
 o) pune la dispoziţie publicului datele 
centralizate privind starea mediului, programele şi 
politica de protecţie a mediului;  
 p) se consultă periodic cu reprezentanţii 
organizaţiilor neguvernamentale şi cu alţi 
reprezentanţi ai societăţii civile pentru stabilirea 
strategiei protecţiei mediului şi luarea deciziilor în 
cazuri care pot afecta mediul;  
...................................................................................  
 s) realizează activitatea de supraveghere a 
mediului prin intermediul Gărzii de mediu, corp de 
control ecologic cu statut specific;  
...................................................................................  
 u) colaborează cu autorităţile publice de 
protecţie civilă pentru elaborarea planurilor 
operative şi pentru executarea în comun a 
intervenţiilor în caz de poluări sau accidente 
ecologice."  
 v) realizarea activităţilor de implementare 
a politicilor, strategiilor şi reglementărilor de 
protecţia mediului se face de Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Mediului din subordinea 
autoritîţii publice centrale pentru protecţia 
mediului.,, 
 
 Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar al 
PD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptarea structurilor 
instituţionale la cele ale UE 
(Danemarca, U.K., Franţa, 
Olanda, Spania). Recomandările 
cuprinse în �Raportul privind 
performanţele de mediu în 
România� elaborat la solicitarea 
României, în anul 2001 şi aprobat 
în Sesiunea Comitetului de 
Politici de mediu în septembrie 
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2001 (Geneva). 
Crearea unei structuri specializate 
care să urmărească, la nivel 
naţional, implementarea legislaţiei 
de mediu. 
Coordonarea sistemului naţional 
de monitorizare integrantă. 
Unitate specializată care 
fundamentează studii în vederea 
fundamentării strategiei şi 
politicilor în domeniul protecţiei 
mediului, de către autoritatea 
centrală de protecţia mediului. 
 

 
27. 
 

 
 
 ____________________ 

 
 27. La articolul I, după punctul 63, se 
introduce punctul 631 cu următorul cuprins: 
 �631. După articolul 65, se introduce 
articolul  651 cu următorul cuprins: 
 Art.651. � Structura organizatorică, 
numărul de personal, atribuţiile şi competenţele 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se 
stabilesc prin hotărâre de Guvern.� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar al PD. 
 

 
Adaptarea structurilor 
instituţionale la cele ale UE 
(Danemarca, U.K., Franţa, 
Olanda, Spania). Recomandările 
cuprinse în �Raportul privind 
performanţele de mediu în 
România� elaborat la solicitarea 
României, în anul 2001 şi aprobat 
în Sesiunea Comitetului de 
Politici de mediu în septembrie 
2001 (Geneva). 
Crearea unei structuri specializate 
care să urmărească, la nivel 
naţional, implementarea legislaţiei 
de mediu. 
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Coordonarea sistemului naţional 
de monitorizare integrantă. 
Unitate specializată care 
fundamentează studii în vederea 
fundamentării strategiei şi 
politicilor în domeniul protecţiei 
mediului, de către autoritatea 
centrală de protecţia mediului.  
 
 

 
28.  

 
 
  

 
 28. La articolul I după punctul 70 se 
introduce punctul 701 cu următorul cuprins: 
 �701. Partea introductivă a articolului 72 
va avea următorul cuprins: 
 Art.72. � Autoritatea publică centrală 
pentru apărarea naţională are următoarele 
atribuţii:� 
 
Autor: Makkai Grigore � Grupul parlamentar 
UDMR. 
 

 
Uniformizarea terminologiei din 
textul legii cu textul ordonanţei. 

 
29. 

 
 2. La articolul I punctul 78 
,după litera a) a articolului 80 se 
introduc două litere noi, lit.a1) şi 
a2),care vor avea următorul cuprins: 
 ,,a1) respectă condiţiile 
acordului de mediu şi/sau autorizaţie 
de mediu; 

 
        29. nemodificat  
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 a2) realizează obligaţiile de 
mediu la termenele stabilite prin 
avizul de privatizare; 
 

 
30. 

 
 
 
 
  

 
 30. La articolul I după punctul 79 ,se 
introduce punctul 791 cu următorul cuprins: 
 �791. Alineatul 2 al articolului 81 va avea 
următorul cuprins: 
 (2) Titularii activităţilor nominalizate în 
zonele cu risc înalt de poluare, conform art.65 
lit.t) sunt obligaţi să aibă asigurări pentru 
daune.� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar al PD. 
 

 
 
 
Reglementare completă. 

 
31. 

 
 3. La articolul I pctul 80, litera 
a) a alineatului (1) al articolului 83 
va avea următorul cuprins: 
 ,,a) obligaţia persoanelor fizice şi 
juridice de solicitare a avizului, 
acordului şi autorizaţiei de mediu, 
menţionate la art.8 alin.2, 3, 5, 7, 
art.17, art.21 alin.1 lit.a), art.29 lit.a) 
art.34 lit.a) şi b), art.54 lit.a) şi la art.80 
lit.a);  
............................................................... 
 f) obligaţiile proprietarilor şi 
deţinătorilor legali de teren, menţionate 

 
 31. La articolul I punctul 80, literele a), f), 
k), o), p) şi q) ale alineatului 1 din articolul 83 
vor avea următorul cuprins: 
 ,,a) obligaţia persoanelor fizice şi juridice de 
solicitare a avizului, acordului şi autorizaţiei de 
mediu, menţionate la art.8 alin.2, 3, 5, 7, art.29 lit.a) 
art.34 lit.a) şi b), art.54 lit.a) şi la art.80 lit.a);  
 
 
 
................................................................................... 
 �f) obligaţiile proprietarilor şi deţinătorilor 
de terenuri cu orice titlu sau fără titlu, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intărirea disciplinei în respectarea 
prevederilor legale privind 
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la art.45 şi la art.52 lit.a)-d); (text 
ordonanţă) 
............................................................... 
 k) obligaţia agenţilor economici 
care desfăşoară activităţi generatoare 
de risc major, prevăzută la art.81 alin.2; 
(text ordonanţă) 
............................................................... 
 o) obligaţia persoanelor juridice 
de a asigura măsuri şi dotări speciale 
pentru izolarea şi protecţia fonică a 
surselor generatoare de zgomot şi 
vibraţii, prevăzute la art.47 lit.e);  
 p) obligaţiile persoanelor fizice 
şi juridice, prevăzute la art.15 alin.3, 
art.29 alin.1 lit.c) şi alin.2, art.35 alin.2, 
3, 5, 7 şi 8 şi la art.54 lit.b); 
 q) obligaţiile persoanelor 
juridice, prevăzute la art.40 lit.a), b) şi 
c); (text ordonanţă) 

menţionate la art.45 şi la art.52 lit.a)-d); 
 
................................................................................... 
 k) obligaţia agenţilor economici nominalizaţi 
în zonele cu risc înalt de poluare, prevăzută la 
art.81 alin.2; 
 
................................................................................... 
 o) obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de 
a asigura măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi 
protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi 
vibraţii, prevăzute la art.47 lit.e);  
 
 p) obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, 
prevăzute la art.15 alin.3, art.29 alin.1 lit.c) şi alin.2, 
art.35 alin.2, 3, 4, 6 şi 7 şi la art.54 lit.b); 
 
 q) obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, 
prevăzute la art.40 lit.a), b), c), e), f) şi g);  
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 
 

protecţia mediului.  
 
 
Incasarea mai rapid şi într-un 
procent mai mare a sancţiunilor 
aplicate. 
 
 
Diminuarea numărului proceselor 
verbale contestate şi a proceselor 
din teritoriu. 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea unor fonduri pentru 
dotarea unităţilor teritoriale. 
 

 
32. 

 
 
 ___________________ 

 
 32. La articolul I punctul 80, la articolul 83 
se  introduc  alineatele (4) şi (5) cu următorul 
cuprins: 
 �(4) Contravenientul poate achita, pe loc 
sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului verbal, ori, după caz, de la 
data comunicării acestuia, jumătate din minimul 

 
Corelare cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.180/2002. 
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amenzii prevăzute în actul normativ, agentul 
constatator făcând menţiune despre această 
posibilitate în procesul verbal. 
 (5) Amenzile aplicate în temeiul unei legi, 
ordonanţe sau hotărâri a Guvernului, din 
domeniul protecţiei mediului şi a apelor, se fac 
venit la bugetul de stat în cotă de 75%, diferenţa 
de 25% revenind autorităţii din care face parte 
agentul constatator şi va fi evidenţiată în contul 
prevăzut la alin.(3), art.14, având regimul 
stabilit în textul aceluiaşi alineat.� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 
 

 
33. 

 
 ____________________ 
 
 Art.I pct.81, art.84, alin.(2). 
(text ordonanţă) 
 
............................................................... 
 Prezenta lege se completează cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor. 
 

 
 33. La articolul I punctul 81, alineatul 2 al 
articolului 84 va avea următorul cuprins: 
 
 
 
................................................................................... 
 �Prezenta lege se completează cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările ulterioare.� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar al PD. 
 
 

 
Menţionarea corectă a actelor 
normative în domeniul 
contravenţiilor. 
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34. 

 
 ___________________ 
 
 Art.I pct.82, art. 85. (text 
ordonanţă) 
 
  
 
 
 
 Art.85. � Constituie infracţiuni 
următoarele fapte, dacă au fost de 
natură să pună în pericol viaţa ori 
sănătatea umană, animală sau vegetală:  
 a) defrişarea vegetaţiei lemnoase 
din afara fondului forestier, situată pe 
terenuri cu pante foarte mari sau la 
limita superioară de altitudine a 
vegetaţiei forestiere, cu încălcarea 
prevederilor art. 53 lit. e);  
 b) provocarea de poluare 
accidentală datorită nesupravegherii 
executării lucrărilor noi, funcţionării 
instalaţiilor, echipamentelor 
tehnologice şi de tratare şi neutralizare, 
menţionate în prevederile acordului 
şi/sau autorizaţiei de mediu, cu 
încălcarea prevederilor art.80 lit.e);  
 c) provocarea de poluare prin 
evacuarea, cu ştiinţă, în apă, în 

 
 34. La articolul I punctul 82, articolul 85 
va avea următorul cuprins: 
 �Art.85 - Constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 luni sau cu 
amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei, 
continuarea activităţii după aplicarea sancţiunii 
contravenţionale prevăzute de art.83 alin.1 lit.a, 
fără obţinerea acordului şi/sau autorizaţiei de 
mediu prevăzute de art.80 lit.a. 
 Constituie infracţiuni următoarele fapte, dacă 
au fost de natură să pună în pericol viaţa ori 
sănătatea umană, animală sau vegetală:  
  
 a) defrişarea vegetaţiei lemnoase din afara 
fondului forestier, situată pe terenuri cu pante foarte 
mari sau la limita superioară de altitudine a 
vegetaţiei forestiere, cu încălcarea prevederilor art. 
53 lit. e);  
 
 b) provocarea de poluare accidentală datorită 
nesupravegherii executării lucrărilor noi, 
funcţionării instalaţiilor, echipamentelor 
tehnologice şi de tratare şi neutralizare, menţionate 
în prevederile acordului şi/sau autorizaţiei de 
mediu, cu încălcarea prevederilor art.80 lit.e);  
 
 
 c) provocarea de poluare prin evacuarea, cu 
ştiinţă, în apă, în atmosferă sau pe sol a unor deşeuri 

 
 
 
Intărirea disciplinei în respectarea 
prevederilor legale privind 
protecţia mediului. 
 
 
 
 
Corelarea renumerotării 
alineatelor. 
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atmosferă sau pe sol a unor deşeuri sau 
substanţe periculoase, cu nerespectarea 
prevederilor art.80 lit.i);  
 d) nerespectarea restricţiilor sau 
interdicţiilor stabilite pentru protecţia 
apei şi a atmosferei, potrivit 
prevederilor art.40 lit.a)-d) şi ale art.47 
lit.a)-d);  
 e) folosirea de momeli 
periculoase şi de mijloace electrice 
pentru omorârea animalelor sălbatice şi 
a peştilor în scopul consumului sau al 
comercializării, cu încălcarea 
prevederilor art.29 alin. 1 lit.g) şi alin. 
2;  
 f) producerea de zgomote peste 
limitele admise, dacă prin aceasta se 
pune în pericol grav sănătatea umană, 
cu nerespectarea prevederilor art.47 
lit.e);  
 g) nerespectarea restricţiilor şi a 
interdicţiilor la vânat şi pescuit ale unor 
specii protejate sau oprite temporar 
prin lege şi în zonele cu regim de 
protecţie integrală, potrivit prevederilor 
art.53 lit.h), h1) şi h2);  
 h) continuarea activităţii după 
suspendarea acordului sau autorizaţiei 
de mediu, cu încălcarea prevederilor 
art.10 alin.2;  

sau substanţe periculoase, cu nerespectarea 
prevederilor art.80 lit.i);  
 
 �d) nerespectarea restricţiilor sau 
interdicţiilor stabilite pentru protecţia apei şi a 
atmosferei, potrivit prevederilor art. 40 lit. a)-g) şi 
ale art. 47 lit. a)-d);  
 
 e) folosirea de momeli periculoase şi de 
mijloace electrice pentru omorârea animalelor 
sălbatice şi a peştilor în scopul consumului sau al 
comercializării, cu încălcarea prevederilor art.29 
alin. 1 lit.g) şi alin. 2;  
 
 
 f) producerea de zgomote peste limitele 
admise, dacă prin aceasta se pune în pericol grav 
sănătatea umană, cu nerespectarea prevederilor 
art.47 lit.e);  
 
 g) nerespectarea restricţiilor şi a interdicţiilor 
la vânat şi pescuit ale unor specii protejate sau 
oprite temporar prin lege şi în zonele cu regim de 
protecţie integrală, potrivit prevederilor art.53 lit.h), 
h1) şi h2);  
 
 h) continuarea activităţii după suspendarea 
acordului sau autorizaţiei de mediu, cu încălcarea 
prevederilor art.10 alin.2;  
 

 
 
 
Intărirea disciplinei în respectarea 
prevederilor legale privind 
protecţia mediului. 
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 i) nesupravegherea şi 
neasigurarea depozitelor de deşeuri şi 
substanţe periculoase, precum şi 
nerespectarea obligaţiei de depozitare a 
îngrăşămintelor chimice şi produselor 
de uz fitosanitar numai ambalate şi în 
locuri protejate, potrivit art.29 alin.1 
lit.c) şi alin. 2;  
 j) prezentarea în lucrările privind 
evaluarea impactului asupra mediului a 
unor concluzii şi informaţii false, cu 
încălcarea prevederilor art.12 alin.6;  
 k) introducerea în ţară a unor 
deşeuri sau substanţe periculoase în 
scopul depozitării şi/sau distrugerii, cu 
nerespectarea prevederilor art.17, 
art.21 lit.e) şi ale art.23;  
 
 
 l) introducerea pe piaţă a unor 
substanţe şi preparate chimice 
periculoase fără respectarea 
legislaţiei specifice în domeniu, cu 
încălcarea prevederilor art.16-18;  
 m) transportul sau tranzitul de 
produse de uz fitosanitar, substanţe sau 
deşeuri periculoase fără autorizaţie, 
potrivit prevederilor art.16, 17, 18 şi 
ale art.231;  
 n) omisiunea de a raporta prompt 

 i) nesupravegherea şi neasigurarea 
depozitelor de deşeuri şi substanţe periculoase, 
precum şi nerespectarea obligaţiei de depozitare a 
îngrăşămintelor chimice şi produselor de uz 
fitosanitar numai ambalate şi în locuri protejate, 
potrivit art.29 alin.1 lit.c) şi alin. 2;  
 
 
 j) prezentarea în lucrările privind evaluarea 
impactului asupra mediului a unor concluzii şi 
informaţii false, cu încălcarea prevederilor art.12 
alin.6;  
 k) producerea şi/sau importul în scopul 
introducerii pe piaţă şi utilizarea unor substanţe 
şi preparate chimice periculoase fără respectarea 
prevederilor art.21 lit. e) şi introducerea pe 
teritoriul României a deşeurilor de orice natură 
în scopul eliminării şi sau valorificării acestora, 
fără respectarea prevederilor art.23;  
 l) importul şi exportul unor substanţe şi 
preparate chimice periculoase interzise sau 
restricţionate în baza art.172;  
 
 
 m) transportul şi tranzitul de substanţe şi 
preparate chimice periculoase fără respectarea 
prevederilor art.171 sau a prevederilor  art.231 în 
cazul deşeurilor periculoase;�  
 
 n) omisiunea de a raporta prompt despre orice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementare completă şi 
corelarea textelor legii. 
 
 
 
 
 
Reglementare completă şi 
corelarea textelor legii. 
 
 
 
Reglementare completă şi 
corelarea textelor legii. 
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despre orice accident major, cu 
încălcarea prevederilor art.21 lit.d) şi 
ale art.80 lit.f);  
 o) producerea, livrarea şi 
utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a 
produselor de uz fitosanitar 
neautorizate, cu nerespectarea 
prevederilor art.26;  
 p) nerespectarea interdicţiilor în 
legătură cu utilizarea pe terenuri 
agricole de produse de uz fitosanitar 
sau îngrăşăminte chimice, potrivit 
prevederilor art.29 alin. 1 lit.d)-f) şi 
alin.2;  
 q) provocarea datorită 
nesupravegherii surselor de radiaţii 
ionizante a contaminării mediului 
şi/sau a expunerii populaţiei la radiaţii 
ionizante, omisiunea de a raporta 
prompt creşterea peste limitele admise 
a contaminării mediului, aplicarea 
necorespunzătoare sau neluarea 
măsurilor de intervenţie în caz de 
accident nuclear, cu încălcarea 
prevederilor art.34 lit.c)-e);  
 r) descărcarea apelor uzate şi a 
deşeurilor de pe nave sau platforme 
plutitoare direct în apele naturale sau 
provocarea, cu ştiinţă, de poluare prin 
evacuarea sau scufundarea în apele 

accident major, cu încălcarea prevederilor art.21 
lit.d) şi ale art.80 lit.f);  
 
 o) producerea, livrarea şi utilizarea 
îngrăşămintelor chimice şi a produselor de uz 
fitosanitar neautorizate, cu nerespectarea 
prevederilor art.26;  
 
 p) nerespectarea interdicţiilor în legătură cu 
utilizarea pe terenuri agricole de produse de uz 
fitosanitar sau îngrăşăminte chimice, potrivit 
prevederilor art.29 alin. 1 lit.d)-f) şi alin.2;  
 
 
 q) provocarea datorită nesupravegherii 
surselor de radiaţii ionizante a contaminării 
mediului şi/sau a expunerii populaţiei la radiaţii 
ionizante, omisiunea de a raporta prompt creşterea 
peste limitele admise a contaminării mediului, 
aplicarea necorespunzătoare sau neluarea măsurilor 
de intervenţie în caz de accident nuclear, cu 
încălcarea prevederilor art.34 lit.c)-e);  
 
 
 
 r) descărcarea apelor uzate şi a deşeurilor de 
pe nave sau platforme plutitoare direct în apele 
naturale sau provocarea, cu ştiinţă, de poluare prin 
evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct 
sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor 
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naturale, direct sau de pe nave ori 
platforme plutitoare, a unor substanţe 
sau deşeuri periculoase, cu încălcarea 
prevederilor art.40 lit.d);  
 s) ascunderea unor date sau 
difuzarea de către funcţionarii publici 
de informaţii false în legătură cu 
calitatea mediului şi sănătatea umană, 
cu încălcarea prevederilor art.69;  
 t) continuarea activităţii după 
dispunerea încetării acesteia, cu 
încălcarea prevederilor art.80 lit.c);  
 u) luarea măsurilor de eliminare 
totală a substanţelor şi preparatelor 
chimice periculoase care au devenit 
deşeuri, cu nerespectarea prevederilor 
art.21 lit.c);  
 v) refuzul intervenţiei în cazul 
poluării accidentale a apelor şi a 
zonelor de coastă, potrivit prevederilor 
art.40 lit.c);  
 x) controlul, la introducerea şi 
scoaterea din ţară a substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase, pe 
baza reglementărilor autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului şi a 
celor privind transportul internaţional 
al mărfurilor periculoase, introducerea 
în ţară a culturilor de microorganisme, 
plante şi animale vii din flora şi fauna 

substanţe sau deşeuri periculoase, cu încălcarea 
prevederilor art.40 lit.d);  
 
 
 s) ascunderea unor date sau difuzarea de către 
funcţionarii publici de informaţii false în legătură cu 
calitatea mediului şi sănătatea umană, cu încălcarea 
prevederilor art.69;  
 
 t) continuarea activităţii după dispunerea 
încetării acesteia, cu încălcarea prevederilor art.80 
lit.c);  
 u) luarea măsurilor de eliminare totală a 
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care 
au devenit deşeuri, cu nerespectarea prevederilor 
art.21 lit.c);  
 
 v) refuzul intervenţiei în cazul poluării 
accidentale a apelor şi a zonelor de coastă, potrivit 
prevederilor art.40 lit.c);  
 
 x) controlul, la introducerea şi scoaterea din 
ţară a substanţelor şi preparatelor chimice 
periculoase, pe baza reglementărilor autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului şi a celor 
privind transportul internaţional al mărfurilor 
periculoase, introducerea în ţară a culturilor de 
microorganisme, plante şi animale vii din flora şi 
fauna sălbatică fără acordul eliberat de autoritatea 
publică centrală pentru protecţia mediului, cu 
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sălbatică fără acordul eliberat de 
autoritatea publică centrală pentru 
protecţia mediului, cu încălcarea 
prevederilor art.20 şi ale art.35 alin.6. 
 Infracţiunile menţionate la 
alin.(1) se pedepsesc după cum 
urmează: 
 a) cu închisoare de la 3 luni la 1 
an sau cu amendă de la 40.000.000 lei 
la 60.000.000 lei, dacă faptele săvârşite 
au fost de natură să pună în pericol 
viaţa ori sănătatea umană, animală sau 
vegetală, pentru cele prevăzute la lit. 
a)-d);  
 b) cu închisoare de la 6 luni la 3 
ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei 
la 75.000.000 lei pentru cele prevăzute 
la lit. e)-j);  
 c) cu închisoare de la 1 la 5 ani 
pentru cele prevăzute la lit. k)-t);  
 d) cu închisoare de la 2 la 7 ani 
pentru cele prevăzute la lit. u)-x).  
 Dacă infracţiunile pedepsite 
conform alin.(2) lit.c) şi d) au pus în 
pericol sănătatea sau integritatea 
corporală a unui număr mare de 
persoane, au avut vreuna dintre 
urmările prevăzute în art.182 din Codul 
penal ori au cauzat o pagubă materială 
importantă, pedeapsa este închisoarea 

încălcarea prevederilor art.20 şi ale art.35 alin.5. 
 
 
 
 Infracţiunile menţionate la alin.(2) se 
pedepsesc după cum urmează: 
 
 a) cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu 
amendă de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei, dacă 
faptele săvârşite au fost de natură să pună în pericol 
viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală, 
pentru cele prevăzute la lit. a)-d);  
 
 
 b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei 
pentru cele prevăzute la lit. e)-j);  
 
 c) cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru cele 
prevăzute la lit. k)-t);  
 d) cu închisoare de la 2 la 7 ani pentru cele 
prevăzute la lit. u)-x).  
 Dacă infracţiunile pedepsite conform alin.(3) 
lit.c) şi d) au pus în pericol sănătatea sau integritatea 
corporală a unui număr mare de persoane, au avut 
vreuna dintre urmările prevăzute în art.182 din 
Codul penal ori au cauzat o pagubă materială 
importantă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 
ani şi interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care 
s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane 

 
 
 
 
Corelarea renumerotării 
alineatelor. 
 
 
Corelarea renumerotării 
alineatelor. 
 
Corelarea renumerotării 
alineatelor. 
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de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor 
drepturi, iar în cazul în care s-a produs 
moartea uneia sau mai multor persoane 
ori pagube importante economiei 
naţionale, pedeapsa este închisoarea de 
la 7 la 20 de ani şi interzicerea unor 
drepturi. 
 Tentativa se pedepseşte. 
 
 

ori pagube importante economiei naţionale, 
pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani şi 
interzicerea unor drepturi.  
 
 
 
 
 Tentativa se pedepseşte.� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul Parlamentar al PD. 
 

 
35. 

 
 _____________________ 

 
 35. La articolul II după litera c) se 
introduc literele d) şi e) cu următorul cuprins: 
................................................................................... 
 �d) prevederile cuprinse la art.14 alin.(4) 
privind metodologia de utilizare a fondurilor de 
stimulare, în termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a legii de aprobare a 
ordonanţei de urgenţă. 
 e) prevederile cuprinse la art.651 în termen 
de 90 zile de la data intrării în vigoare a legii de 
aprobarea a ordonanţei de urgenţă.� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul Parlamentar al PD. 
 
 
 
 
 

 
Reglementare completă. 
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36. 

 
 ____________________ 
 
 Art.III � lit.a)  
 a) prevederile cuprinse la art.8 
alin.6, în termen de 90 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi 
de aprobare a ordonanţei de urgenţă. 
 

 
 36. La articolul III, litera a) va avea 
următorul cuprins: 
 
 �a) prevederile cuprinse la art.8 alin.5 şi 6, în 
termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 
legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă.� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul Parlamentar al PD. 
 

 
Reglementare completă.  

 
37. 

 
 _____________________ 
 
 Art.III, lit.d). 
............................................................... 
 d) prevederile cuprinse la art.172, 
în termen de 1 an de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
 
 

 
 37. La articolul III, litera d) � se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul Parlamentar al PD. 
 

 
Corelare cu poziţia 13 din raport, 
unde s-a abrogat art.172. 

 
38. 

 
 
 ___________________ 

 
 38. La anexa privind definiţiile unor 
termeni specifici utilizaţi în prezenta lege, se va 
introduce după liniuţa a 2-a, o nouă liniuţă, cu 
următorul cuprins: 
................................................................................... 
�- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
� autoritate competentă pentru protecţia 
mediului, organ de specialitate al autorităţii 

 
 
 
 
 
 
Corelare cu prevederea de la 
art.65 lit.v. 
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publice centrale pentru protecţia mediului care 
se organizează şi funcţionează în subordinea 
Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului;� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 

 
39. 

 
  
 
Anexa, liniuţa a 3-a (text ordonanţă) 
��������������. 
- anumite planuri şi programe- 
planurile şi programele, inclusiv cele 
cofinanţate de Comunitatea Europeană, 
precum şi modificările acestora, care se 
supun adoptării de către autorităţile 
publice la nivel naţional, regional sau 
local ori care sunt pregătite de aceste 
autorităţi în vederea adoptării de 
Parlament sau de Guvern printr-o 
procedură legislativă şi care sunt 
impuse prin prevederi legislative, de 
reglementare sau administrative. 
 

 
 39. La anexă, liniuţa a 3-a devine liniuţa a 
39-a cu următorul cuprins: 
 
................................................................................ 
�- planuri si programe - planurile şi programele, 
inclusiv cele cofinanţate de Comunitatea 
Europeană, precum şi modificările acestora, care se 
supun pregătirii şi/sau adoptării de către 
autorităţile publice la nivel naţional, regional sau 
local ori care sunt pregătite de aceste autorităţi în 
vederea adoptării printr-o procedură legislativă 
de către Parlament sau Guvern şi care sunt 
impuse prin prevederi legislative, de reglementare 
sau administrative.� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 

 
Eliminarea sintagmei �anumite� 
în scopul uniformizării exprimării. 
Am introdus sintagma �pregătirii 
şi/sau adoptării� pentru a fi in 
deplină concordanţă cu definiţia 
prevăzută de Directiva 
2001/42/EC. 
Ultima parte a frazei este 
reordonată pentru a păstra 
succesiunea din Directivă. 

 
40. 

 
 Anexa, liniuţa a 11-a (text 
ordonanţă) 
.............................................................. 
- autorităţi publice teritoriale pentru 
protecţia mediului � inspectoratele 
pentru protecţia mediului şi 

 
 40. La anexă liniuţa a 11-a va avea 
următorul cuprins: 
.................................................................................. 
�- autorităţi publice teritoriale pentru protecţia 
mediului � agenţii pentru protecţia mediului şi 
Administraţia Rezervaţiei Biosferei �Delta 

 
Inspectoratele pentru protecţia 
mediului se vor numi agenţii 
pentru protecţia mediului. 
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Administraţia Rezervaţiei Biosferei 
�Delta Dunării�; 
 
 

Dunării�;� 
 
Autorii: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD  
Alexandru Tibulcă � Grupul parlamentar PSD. 
 

 
 

 
 
 
  PREŞEDINTE,            SECRETAR, 
 
  IOAN OLTEAN           KOVACS CSABA TIBERIU 
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II. AMENDAMENTE RESPINSE 
 

  In cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
Nr 
crt 

Text iniţial 
 

Amendamentul propus şi  
autorul acestuia 

Motivarea 

 
1. 

  
 La articolul I se introduce punctul 1 cu 
următorul cuprins: 
 Art.1. � Obiectul prezentei legi îl constituie 
adoptarea unui cadru legislativ, care pe baza 
principiilor şi elementelor strategice susţine un 
nivel înalt de protecţie a mediului concomitent 
cu dezvoltarea economică şi progresul social.�  
 
Autor: Makkai Grigore � Grupul parlamentar 
UDMR. 

 
Pentru susţinere: sintagma de 
�obiectiv de interes public major� 
definit ca ţintă în politicile de 
mediu la Conferinţa de la Rio de 
Janeiro (1992), a fost înlocuită în 
Tratatul de la Amsterdam (1999) 
cu sintagma �un nivel înalt de 
protecţie�. 
Pentru respingere: Scopul 
reglementării este dezvoltarea 
durabilă a societăţii, protecţia 
mediului fiind una din principalele 
modalităţi. 
 

 
2. 

 
 

 
 La articolul I punctul 2, la articolul 3 după 
litera a1) se introduce litera a2) cu următorul 
cuprins: 
 �a2) principiul responsabilităţii;� 
................................................................................... 
 
Autor: Makkai Grigore � Grupul parlamentar 
UDMR.  

 
Pentru susţinere: enunţarea în clar 
a principiilor care se regăsesc 
tratate în corpul legii. 
Pentru respingere: este inclus în 
principiul �poluatorul plăteşte� şi 
celelalte principii din lege. 
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3. 

 
 

 
 La articolul I punctul 2, la articolul 3 din 
Legea nr.137/1995  după litera b) se introduc 
literele b1, b2, b3 şi b4 cu următorul cuprins: 
 �b1) principiul integrării politicilor de 
mediu în strategiile şi politicile sectoriale; 
 b2) principiul subsidiarităţii; 
 b3) principiul reabilitării zonelor de 
impact; 
 b4) principiul parteneriatului prin 
participarea publicului la luarea deciziilor 
privind mediul;� 
 
Autor: Makkai Grigore � Grupul parlamentar 
UDMR. 
 

 
Pentru susţinere: enunţarea în clar 
a principiilor care se regăsesc 
tratate în corpul legii. 
Pentru respingere: sunt deja 
cuprinse în principiile prevăzute la 
art.3 din Legea nr.137/1997. 

 
4. 

 
 Art.I pct.6 art.4, lit.f): (text 
ordonanţă) 
 f) propunerea de acte normative 
armonizate cu reglementările europene 
şi internaţionale în domeniu; 
 
 

 
 La articolul I punctul 6, litera f) a 
articolului 4 va avea următorul cuprins: 
 �f) elaborarea de acte normative şi 
standarde armonizate cu reglementările europene 
şi internaţionale în domeniu;� 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii. 
 

 
Pentru susţinere: Prevederea 
trebuie să fie imperativă şi să 
conţină şi standardele de protecţia 
mediului acceptate la nivel 
european. 
Pentru respingere: textul din 
ordonanţă are deja caracter 
imperativ. 
 

 
5. 

 
 

 
 La articolul I punctul 8, la articolul 5 după 
litera a) se introduce litera a1) cu următorul 
cuprins: 

 
Pentru susţinere: respectarea 
prevederilor Directivei 85/335 cu 
privire la evaluarea efectelor 
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 �a1) dreptul de a primi informaţii cu 
privire la natura, dimensiunea, respectiv 
localizarea riscurilor generate de existenţa sau 
funcţionarea obiectivelor cu risc pentru mediu şi 
sănătatea populaţiei;� 
 
Autor: Makkai Grigore � Grupul parlamentar al 
UDMR. 
 

anumitor planuri şi programe 
asupra mediului. 
Pentru respingere: emiterea 
acordului sau autorizaţiei, 
presupune în prealabil dezbaterea 
publică. 

 
6. 

 
 Art.I pct.9, alin.(1) (text 
ordonanţă) 
 Art.6. � Protecţia mediului 
constituie obligaţia şi resposabilitatea 
autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi a tuturor 
persoanelor fizice şi juridice. 
 

 
 La articolul I punctul 9, alineatul 1 al 
articolului 6 va avea următorul cuprins: 
 �Protecţia mediului constituie obligaţia şi 
resposabilitatea autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale.� 
 
Autor: Victor Dobre � Grupul parlamentar PNL. 

 
Pentru susţinere: protecţia 
mediului este obligaţia ce revine 
statului şi autorităţilor sale. 
Pentru respingere: obligativitatea 
respectării normelor de protecţia 
mediului revine tuturor 
persoanelor fizice sau juridice. 

 
7. 

 
 Art.I pct.12, art.8 alin.(2) şi 
(3): (text ordonanţă) 
...............................................................  
 Solicitarea şi obţinerea avizului 
de mediu sunt obligatorii în cazul în 
care titularii de activităţi urmează să 
deruleze sau să fie supuşi unei 
proceduri de: vânzare a pachetului 
majoritar de acţiuni, vânzare de active, 
fuziune, divizare, concesionare, 
dizolvare urmată de lichidare, 

 
 La articolul I punctul 12, alineatele (2) şi 
(3) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:  
................................................................................... 
 �Solicitarea în vederea obţinerii avizului de 
mediu sunt obligatorii în cazul în care titularii de 
activităţi urmează să deruleze sau să fie supuşi unei 
proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de 
acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, 
concesionare, dizolvare urmată de lichidare, 
lichidare, conform legii.  
 

 
Pentru susţinere: pentru claritatea 
textului. 
Pentru respingere: pentru 
desfăşurarea de activităţi, titularii 
acestora trebuie să solicite şi să 
obţină aviz de mediu. 
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lichidare, conform legii.  
 Solicitarea şi obţinerea 
acordului de mediu sunt obligatorii 
pentru proiecte publice sau private de 
investiţii noi ori de modificare a celor 
existente, aferente activităţilor cu 
impact asupra mediului.  
 

 
 Solicitarea în vederea obţinerii acordului de 
mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau 
private de investiţii noi ori de modificare a celor 
existente, aferente activităţilor cu impact asupra 
mediului.�  
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii. 

 
8. 

 
 Art.I pct.39, art.29, alin.(1) 
lit.g). (text ordonanţă) 
............................................................... 
 g) să nu folosească momeli 
periculoase, cu excepţia cazurilor 
special autorizate.  
 

 
 La articolul I punctul 39, litera g) a 
alineatului 1  din articolul 29 se abrogă. 
 
Autor: Victor Dobre � Grupul parlamentar PNL 

 
Pentru susţinere: persoanele 
juridice în cauză nu pot folosi 
îngrăşăminte chimice şi produse 
de uz sanitar în scop de momeli. 
Pentru respingere: astfel de 
momeli folosite sunt periculoase, 
putând produce daune mari. 

 
9. 

 
 Art.I pct.45, art.34, partea 
introductivă şi lit.a) (text ordonanţă) 
 Art. 34. - Persoanele fizice şi 
juridice care desfăşoară activităţi în 
domeniul nuclear au următoarele 
obligaţii:  
 a) să evalueze, direct sau prin 
forurile organizate, riscul potenţial, să 
efectueze bilanţul de mediu pentru 
activităţile existente şi să ceară 
autorizaţie de mediu;  
 

 
 La articolul I punctul 45, partea 
introductivă şi litera a) a articolului 34 vor avea 
următorul cuprins: 
 �Art.34. � Persoanele juridice care 
desfăşoară activităţi în domeniul nuclear au 
următoarele obligaţii:  
 a) să evalueze, direct sau prin forurile 
organizate, riscul potenţial de incident, să efectueze 
bilanţul de mediu pentru activităţile existente şi să 
ceară autorizaţie de mediu;�  
 
Autor: Viorel Coifan . Grupul parlamentar PNL. 
Comisia pentru industrii şi servicii. 

 
Pentru susţinere: persoanele fizice 
sunt excluse de la autorizarea 
desfăşurării activităţilor în 
domeniul nuclear potrivit ultimei 
modificări aduse prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.204/2001 la Legea nr.111/1996. 
Pentru buna claritate a textului şi 
corectitudine semantică 
Pentru respingere: textul legii este 
clar şi precis. 
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10. 

  
 La articolul I punctul 45, la articolul 34 
după litera f) se introduc literele g), h) şi i) cu 
următorul cuprins: 
 �g) să ţină evidenţa strictă a surselor de 
radiaţii ionizante şi să le asigure protecţia fizică; 
 h) să efectueze înregistrarea rezultatelor 
supravegherii şi a dozelor estimate pentru 
grupurile critice; 
 i) să raporteze, la intervalele stabilite, 
rezultatele înregistrărilor autorităţilor 
competente.� 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii. 

 
Pentru susţinere: Literele d), g) şi 
h) din Legea nr.137/1995 au fost 
omise, deşi textul nu se regăseşte 
în reformularea art.34. 
Pentru respingere: se regăseşte în 
textul legii. 

 
11. 

 
 Art.I pct.46, art.35 alin.(7): 
(text ordonanţă) 
............................................................... 
 Activităţile de recoltare, 
capturare şi/sau de achiziţie şi 
comercializare pe piaţa internă a 
plantelor şi animalelor din flora şi 
fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau 
a unor părţi ori produse ale acestora, în 
stare vie, proaspătă ori semiprelucrată, 
se pot organiza şi desfăşura numai de 
persoane fizice sau juridice autorizate 
de autorităţile publice teritoriale pentru 
protecţia mediului.  
 

 
 La articolul I punctul 46, alineatul 7 al 
articolului 35 se abrogă. 
 
Autor: Gheorghe Dinu � Grupul parlamentar PRM. 

 
Pentru susţinere: Aceste activităţi 
au fost deja autorizate, şi la 
autorizare au trecut şi pe la 
autoritatea pentru protecţia 
mediului. 
Pentru respingere: autorizarea 
persoanelor fizice sau juridice se 
face numai pentru o perioadă 
limitată de timp, fiind necesară la 
expirarea autorizaţiei, 
reautorizarea lor. 
 



 

 45 
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 Art.I pct.46, art.35 alin.(7): 
(text ordonanţă) 
...............................................................
 Activităţile de recoltare, 
capturare şi/sau de achiziţie şi 
comercializare pe piaţa internă a 
plantelor şi animalelor din flora şi 
fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau 
a unor părţi ori produse ale acestora, în 
stare vie, proaspătă ori semiprelucrată, 
se pot organiza şi desfăşura numai de 
persoane fizice sau juridice autorizate 
de autorităţile publice teritoriale pentru 
protecţia mediului. 
 

 
 La articolul I punctul 46, alineatul 7 al 
articolului 35 va avea următorul cuprins: 
................................................................................... 
 �(7) Activităţile de recoltare, capturare şi/sau 
de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă a 
plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, 
terestră şi acvatică, sau a unor părţi ori produse ale 
acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată, 
se pot organiza şi desfăşura numai de persoane 
juridice autorizate de autorităţile publice teritoriale 
pentru protecţia mediului.� 
 
Autor: Victor Dobre � Grupul parlamentar PNL 

 
Pentru susţinere: este exces de 
birocraţie. 
Pentru respingere: şi persoanele 
fizice pot desfăşura aceste 
activităţi. 
 

 
13. 

 
 Art.I pct.46, art.35 alin.(8): 
(text ordonanţă) 
............................................................... 
 Pentru exportul speciilor de 
plante şi animale din flora şi fauna 
sălbatică este necesar acordul de mediu 
eliberat de autoritatea publică centrală 
pentru protecţia mediului. 
 

 
 La articolul I punctul 46, alineatul (8) al 
articolului 35 se abrogă. 
 
Autor: Victor Dobre � Grupul parlamentar PNL. 

 
Pentru susţinere: exces de 
birocraţie. 
Pentru respingere: autorizarea se 
face în conformitate cu Convenţia 
privind comerţul internaţional cu 
specii sălbatice de fauna şi flora 
pe cale de dispariţie, adoptată la 
Washington la 3 martie 1973, 
aprobată prin Legea nr.69/1994. 
 

 
14. 

 
 Art.I pct.47, art.37 (text 
ordonanţă) 

 
 La articolul I punctul 47, articolul 37 va 
avea următorul cuprins: 

 
Pentru susţinere: pentru  
 prevederea logică a dispoziţiei de 
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 Art. 37. - Activităţile de 
gestionare şi protecţie a resurselor de 
apă şi a ecosistemelor acvatice se 
supun prevederilor prezentei legi, 
precum şi legislaţiei specifice în 
vigoare. 
 

 �Art. 37. - Activităţile de protecţie şi 
gestionare a resurselor de apă şi a ecosistemelor 
acvatice se supun prevederilor prezentei legi, 
precum şi legislaţiei specifice în vigoare.� 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii. 

lege. 
Pentru respingere: textul legii este 
redactat corect şi logic. 

 
15. 

 
 Art.I pct.54, art.52, lit.c) (text 
ordonanţă) 
.............................................................. 
 c) să nu ardă miriştile, stuful, 
tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără 
acceptul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului şi fără informarea în 
prealabil a serviciilor publice 
comunitare pentru situaţii de urgenţă; 
 

 
 La articolul I punctul 54, litera c) a 
articolului 52 va avea următorul cuprins: 
................................................................................... 
 �c) să nu ardă miriştile, stuful, tufărişurile 
fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor 
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;� 
 
Autor: Victor Dobre � Grupul parlamentar PNL. 

 
Pentru susţinere: lipsa unui sistem 
de colectare a deşeurilor de acest 
tip. 
Pentru respingere: reglementare 
completă. 
 

 
16. 

 
 Art.I pct.57, art.53, lit.h2) (text 
ordonanţă) 
 
............................................................... 
 h2) să protejeze patrimoniul 
forestier, cinegetic, piscicol şi al 
pajiştilor din cadrul ariilor naturale 
protejate, în termenii stabiliţi prin 
planurile de management şi 
regulamentele specifice. 
 

 
 La articolul I punctul 57, litera h2) a 
articolului 53 va avea următorul cuprins: 
................................................................................... 
 �h2) să protejeze patrimoniul forestier, 
cinegetic, piscicol şi al pajiştilor din cadrul ariilor 
naturale protejate, în termenii stabiliţi prin 
regulamentele specifice.� 
 
Autor: Victor Dobre � Grupul parlamentar PNL. 
 

 
Pentru susţinere: nu este clar ce 
înseamnă �planuri de 
management�. 
Pentru respingere: reglementare 
completă. 
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17. 

 
 Art. I pct.58, art.54, lit.a) (text 
ordonanţă) 
 a) să solicite şi să obţină acord 
şi/sau autorizaţie de mediu, potrivit 
legii, şi să respecte prevederile 
acestora;  
............................................................... 
 
 

 
 La articolul I punctul 58, litera a) a 
articolului 54 va avea următorul cuprins: 
 �a) să solicite în vederea obţinerii, acord 
şi/sau autorizaţie de mediu, potrivit legii, şi să 
respecte prevederile acestora;� 
 
................................................................................... 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii. 

 
Pentru susţinere: este suficientă 
solicitarea în vederea obţinerii 
acordului sau autorizaţiei de 
mediu. 
Pentru respingere: pentru 
desfăşurarea acestor activităţi este 
necesară obţinerea în prealabil a 
acordului sau autorizaţiei de 
mediu. 
 

 
18. 

 
 Art.I pct.64, art.66 (text 
ordonanţă) 
 Art. 66. - Autorităţile publice 
teritoriale pentru protecţia mediului 
îndeplinesc la nivel local atribuţiile şi 
răspunderile autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, prevăzute la 
art.65 lit.b), c), d), h), i), j), m), o), p), 
r), s), t) şi u), şi întocmesc rapoarte cu 
privire la activităţile desfăşurate pe 
perioada anului financiar şi la aplicarea 
programelor de mediu, pe care le 
publică în presa locală. In perimetrul 
Rezervaţiei Biosferei "Delta 
Dunării" autoritatea publică 
teritorială pentru protecţia mediului 
este reprezentată de Administraţia 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării.  

 
 La articolul I punctul 64, articolul 66 va 
avea următorul cuprins: 
 �Art.66. � Autorităţile publice teritoriale 
pentru protecţia mediului îndeplinesc la nivel local 
atribuţiile şi răspunderile autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, prevăzute la art. 65 lit. b), 
c), d), h), i), j), m), o), p), r), s), t) şi u), şi întocmesc 
rapoarte cu privire la activităţile desfăşurate pe 
perioada anului financiar şi la aplicarea programelor 
de mediu, pe care le publică în presa locală.� 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 

 
Pentru susţinere: potrivit art.4 din 
Legea nr.82/1993 privind 
constituirea RBDD, ARBDD are 
calitatea de administrator al 
patrimoniului natural din 
domeniul public de interes 
naţional; prin includerea ARBDD 
în cadrul autorităţilor de mediu, 
înseamnă că ARBDD are dublă 
calitate de administrator şi de 
autoritate de stat în acelaşi timp 
fiind exclus controlul altor organe 
ale statului ceea ce este 
inadmisibil. 
Pentru respingere: corelare cu 
Legea nr.82/1993. 
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19.   La articolul I după punctul 77 se introduce 
punctul 771 cu următorul cuprins: 
 �771. După articolul 79 se introduce 
articolul 791 cu următorul cuprins: 
 Art.791. � Organizaţiile neguvernamentale 
cu activităţi specifice în domeniul protecţiei 
mediului au dreptul să participe la: 
 - elaborarea planurilor şi programelor de 
protecţie a mediului; 
 - dezbaterea publică şi luarea deciziilor 
privind activităţile cu impact asupra mediului; 
 - organizarea şi realizarea investiţiilor prin 
reabilitarea zonelor cu impact; 
 - efectuarea studiilor ştiinţifice.� 
 
Autor: Makkai Grigore � Grupul parlamentar 
UDMR. 

Pentru susţinere: organizaţiile 
neguvernamentale devin un factor 
din ce în ce mai important în 
protecţia mediului, de aceea 
trebuie să fie prinse în legea cadru 
de protecţie a mediului. 
Pentru respingere: nu se pot 
impune NGO-urilor anumite 
obligaţii prin lege. 

20.   La articolul I după punctul 79 se introduce 
punctul 791cu următorul cuprins: 
 �791. După litera e) a articolului 80 se 
introduce litera e1) cu următorul cuprins: 
 e1) să informeze populaţia despre riscurile 
de mediu generate de activităţile economice şi 
sociale practicate.� 
 
Autor: Makkai Grigore � Grupul parlamentar 
UDMR. 

Pentru susţinere: respectarea 
prevederilor Directivei 85/335 cu 
privire la evaluarea efectelor 
anumitor planuri şi programe 
asupra mediului. 
Pentru respingere: populaţia este 
informată cu ocazia dezbaterilor 
publice pentru obţinerea acordului 
sau autorizaţiei de mediu. 

21.   La articolul I după punctul 791 se 
introduce punctul 792 cu următorul cuprins: 
 �792. După articolul 80 se introduce 

Pentru susţinere: articolul a fost 
conceput în ideea eficientizării 
implementării politicilor de 
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articolul 801 cu următorul cuprins: 
 Art.801 � In cazul persoanelor fizice sau 
juridice, care desfăşoară activităţi economice şi 
sociale cu impact semnificativ asupra mediului, 
autoritatea publică centrală pentru protecţia 
mediului poate dispune încadrarea în structura 
lor organizatorică a unui specialist cu atribuţii în 
domeniul protecţiei mediului. 
 Sarcinile şi obligaţiile agentului de 
protecţia mediului vor fi stabilite în comun de 
autoritatea publică centrală pentru protecţia 
mediului şi angajatorul.� 
 
Autor: Makkai Grigore � Grupul parlamentar 
UDMR. 

mediul în politicile sectoriale. 
Pentru respingere: In cadrul 
autorizaţiei de mediu sunt 
încadraţi şi specialişti cu atribuţii 
în domeniul protecţiei mediului. 

22.  Art.I pct.81, art.84 alin.(2) 
(text ordonanţă) 
............................................................... 
 Prezenta lege se completează cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor. 

 La articolul I punctul 81, alineatul 2 al 
articolului 84 va avea următorul cuprins:  
................................................................................... 
 �Prezenta lege se completează cu prevederile 
Legii nr.180/2002 privind regimul juridic al 
contravenţiilor.� 
 
Autor: Comisia pentru industrie şi servicii. 

Pentru susţinere: Legea prin care 
s-a aprobat O.G.nr.2/2001 permite 
posibilitatea de achitare pe loc a 
amenzilor la jumătate din 
cuantum. 
Pentru respingere: textul corect 
este cel prevăzut în ordonanţă.  

 
PREŞEDINTE, 

               SECRETAR,     
IOAN OLTEAN 

            KOVACS CSABA TIBERIU 
 
Expert parlamentar: 
IULIA TOADER 
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