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COMISIA PENTRU 
AGRICULTURĂ, 

SILVICULTURĂ, INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ ŞI SERVICII 
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     Către, 

     Biroul Permanent al  
                               Camerei Deputaţilor 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 

mediului, trimis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PLx.176 din 9 martie 2009. 

 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
        PREŞEDINTE, 

NINI SĂPUNARU             MARIN ALMĂJANU 
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COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI 

SERVICII SPECIFICE 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU 

ECOLOGIC 
  Bucureşti, 28.05.2013 

Nr. 24/231 Nr. 26/293 
 

R A P O R T    C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului 
(PL.x. 176/2009) 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, transmis cu adresa  nr. PLx.176 din 
9 martie 2009.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75, alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 martie 2009. 
La întocmirea raportului comun, Comisiile au avut în vedere:  
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1487/24.11.2008;  
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr. PLX 176 din 24.03.2009; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii nr.23/113/2009. 
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Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea consolidării cadrului legal referitor la protecţia mediului din perspectiva necesităţii asigurării unei armonizări complete şi corecte a 
legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în materie, potrivit obligaţiilor ce-i revin statului român, în calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii sesizate în fond au 
examinat proiectul de lege în şedinţe separate, în data de 14 mai 2013 de către Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice, respectiv în data de 28 mai 2013 de către Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La dezbateri au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 34 membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi 30 deputaţi, din totalul de 33 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 În conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la lucrările şedinţelor a fost prezentă, în calitate 
de invitat, doamna Anne Marie Jugănaru – secretar de stat şi Dobrescu Dana – consilier în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 
 În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), adoptarea proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, cu amendamente admise prevăzute în Anexa nr.1 şi cu un amendament respins prevăzut în Anexa nr.2, 
anexe ce fac parte integrantă din prezentul raport comun. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

 
PREŞEDINTE,                               PREŞEDINTE,                               

NINI SĂPUNARU 

 

MARIN ALMĂJANU 

SECRETAR, SECRETAR, 

COSTEL ŞOPTICĂ ION MARCEL CIOLACU 

 

Consilier, Anton Păştinaru   Consilier, Iulia Toader 

                                               Consilier, Florentin Oancea Expert, Andrei Chitic 
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Anexa nr.1  
 

I.  AMENDAMENTE   ADMISE 
 
În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   
 

Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului  nr.164/2008 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor 

 0 1 2 3 4 
 
 1. 

  
   

 
 L E G E  

privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 

164/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia 

mediului  

 
Nemodificat 
  

 
 
    

 
 
 

 
 2. 
 

  
          ARTICOL UNIC. – Se 
aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.164 din 19 
noiembrie 2008 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.808 din 3 decembrie 
2008, cu următoarele modificări şi 
completări: 

 
Nemodificat 
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 3. 

Titlul ordonanţei 
 

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ  

 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia 

mediului  

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
 

 

 
 4. 

           Art.I. – Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia 
mediului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1.196 din 30 
decembrie 2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.265/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează:  

 
Nemodificat  

 
Nemodificat 
 

 

 
  5. 

 
          1. La articolul 2, 
punctele 2-4, 9-11, 13, 14, 32, 
461, 54, 58 şi 59 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins:  
        „2. acte de reglementare 
– aviz de mediu, acord de 
mediu, aviz Natura 2000, 
autorizaţie de mediu, autorizaţie 
integrată de mediu, autorizaţie 

 
Nemodificat   
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
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privind emisiile de gaze cu efect 
de seră, autorizaţie privind 
activităţi cu organism
modificate genetic; 

e  

        3. acord de mediu – actul 
administrativ emis de 
autoritatea competentă pentru  
protecţia mediului, prin care 
sunt stabilite condiţiile şi, după 
caz, măsurile pentru protecţia 
mediului, care trebuie respectate 
în cazul realizării unui proiect; 
        4. acord de import 
pentru organisme modificate 
genetic – actul administrativ 
emis de autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului, care 
dă dreptul titularului să 
realizeze activitatea de import 
de organisme/microorganisme 
modificate genetic şi stabileşte 
condiţiile în care aceasta se 
poate desfăşura, conform 
legislaţiei în vigoare; 

……………………………… 
         9. autorizaţie de mediu – 
actul administrativ emis de 
autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului, prin care 
sunt stabilite condiţiile şi/sau 
parametrii de funcţionare ai 
unei activităţi existente sau ai 

 
 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
  
 
 
 
 
 
 
        
          
 
 
Nemodificat  
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unei activităţi noi cu posibil 
impact semnificativ asupra 
mediului, obligatoriu la punerea 
în funcţiune; 
      10. autorizaţie integrată de 
mediu – actul administrativ 
emis de autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului, care 
acordă dreptul de a exploata în 
totalitate sau în parte o 
instalaţie, în anumite condiţii, 
care să garanteze că instalaţia 
corespunde prevederilor privind 
prevenirea şi controlul integrat 
al poluării; autorizaţia poate fi 
emisă pentru una sau mai multe 
instalaţii ori părţi ale acesteia, 
situate pe aceleaşi amplasament 
şi exploatate de acelaşi 
operator; 
 
             
 
         11. autorizaţie privind 
activităţi cu organisme 
modificate genetic – actul 
administrativ emis de 
autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului, conform 
dispoziţiilor legale în vigoare, 
care reglementează condiţiile de 
introducere deliberată în mediu 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
  
     1. La articolul I, punctul 1, 
punctul 11 al articolului 2 va 
avea următorul cuprins:  
          „11. autorizaţie privind 
activităţi cu organisme modificate 
genetic – actul administrativ emis 
de autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului, conform 
dispoziţiilor legale în vigoare, 
care reglementează condiţiile de 
introducere deliberată în mediu a 
organismelor modificate genetic, 

 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
              
                       
        
 
  
 
              
 
Se elimină. 
 
 

(Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic) 
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şi/sau pe piaţă a organismelor 
modificate genetic şi pentru 
utilizarea în condiţii de izolare a 
microorganismelor modificate 
genetic;  
 ………………………………  
     
        13. avize de mediu emise 
de autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului:  
        a) aviz de mediu – actul 
administrativ emis de 
autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului, care 
confirmă integrarea aspectelor 
privind protecţia mediului în 
planul sau programul supus 
adoptării; 
        b) avizul de mediu pentru 
produse de protecţie a 
plantelor, respectiv pentru 
autorizarea îngrăşămintelor 
chimice – act administrativ 
emis de autoritatea publică 
centrală pentru protecţia 
mediului, necesar în procedura 
de omologare a produselor de 
protecţie a plantelor şi, 
respectiv, de autorizare a 
îngrăşămintelor chimice; 
         c) aviz natura 2000 – 
actul administrativ emis de 

în alte scopuri decât 
introducerea pe piaţă şi pentru 
utilizarea în condiţii de izolare a 
microorganismelor modificate 
genetic;” 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
             
 
 
       
         
 
 
Nemodificat 
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autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului, care conţine 
concluziile evaluării adecvate şi 
prin care se stabilesc condiţiile 
de realizare a planului sau 
proiectului din punctul de 
vedere al impactului asupra 
ariilor naturale protejate de 
interes comunitar, incluse sau 
care urmează să fie incluse în 
reţeaua ecologică Natura 2000; 
        14. bilanţ de mediu – 
lucrare elaborată de persoane 
fizice sau juridice care au acest 
drept, potrivit legii, în scopul 
obţinerii autorizaţiei de mediu, 
care conţine elementele analizei 
tehnice prin care se obţin 
informaţii asupra cauzelor şi 
consecinţelor efectelor negative 
cumulate, anterioare, prezentate 
şi anticipate ale activităţii, în 
vederea cuantificării impactului 
de mediu efectiv de pe un 
amplasament; în cazul în care se 
identifică un impact 
semnificativ, bilanţul se 
completează cu un studiu de 
evaluare a riscului; 
…………………………………  
      32. evaluarea riscului – 
lucrare elaborată de persoane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 

       
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nemodificat 
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fizice sau juridice care au acest 
drept, potrivit legii, prin care se 
realizează analiza probabilităţii 
şi gravităţii principalelor 
componente ale impactului 
asupra mediului şi se stabileşte 
necesitatea măsurilor de 
prevenire, intervenţie şi/sau 
remediere; 
………………………………… 
          
 
 
 
      461. autorizaţie privind 
emisiile de gaze cu efect de 
seră – actul administrativ emis 
de autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului, prin 
care se stabilesc obligaţiile 
privind monitorizarea şi 
raportarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră; de asemenea, se 
stabileşte obligaţia de a returna 
anual în Registrul naţional al 
emisiilor de gaze cu efect de 
seră un număr de certificate de 
emisii de gaze cu efect de seră 
egal cu cantitatea de emisii de 
gaze cu efect de seră, 
monitorizate şi verificate pentru 
anul anterior;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       1. La articolul I, punctul 1, 
punctul 461 al articolului 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins.  
       „461. autorizaţie privind 
emisiile de gaze cu efect de seră – 
actul administrativ emis de autoritatea 
publică centrală pentru protecţia 
mediului, prin care se stabilesc 
obligaţiile privind monitorizarea şi 
raportarea emisiilor de gaze cu efect 
de seră; de asemenea, se stabileşte 
obligaţia de a returna anual în 
conturile din Registrul unic al 
emisiilor de gaze cu efect de seră un 
număr de certificate de emisii de gaze 
cu efect de seră egal cu cantitatea de 
emisii de gaze cu efect de seră, 
monitorizate şi verificate pentru anul 
anterior.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform Regulamentului 
Uniunii Europene nr. 
1193/2011 de creare a 
registrului Uniunii pentru 
perioada de comercializare 
care începe la 1 ianuarie 2013 
şi perioadele de 
comercializare ulterioare ale 
schemei UE de 
comercializare a certificatelor 
de emisii în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE, 
începând de la 30 iunie 2012, 
registrele naţionale ale SM au 
fuzionat la Registrul Unic 
Consolidat în scopul 
îndeplinirii obligaţiilor care le 
revin în temeiul Directivei 
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……………………………… 
 
 
 
 
 
       54. program pentru 
conformare – plan de măsuri 
necesare pentru îndeplinirea 
cerinţelor privind protecţia 
mediului, la termenele stabilite 
de autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului; 
programul pentru conformare 
face parte integrantă din 
autorizaţia de mediu; 
……………………………… 
        58. raport de 
amplasament – documentaţie 
elaborată de persoane fizice sau 
juridice care au acest drept, 
potrivit legii, în scopul obţinerii 
autorizaţiei integrate de mediu 
şi care evidenţiază starea 
amplasamentului, situaţia 
poluării existente înainte de 
punerea în funcţiune a 
instalaţiei şi oferă un punct de 
referinţă şi comparaţie la 
încetarea activităţii;  
       59. raport de securitate – 
documentaţia elaborată de 

 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  

(Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic) 

 
 Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Nemodificat 
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 

2003/87/CE şi în vederea 
asigurării unei contabilizări 
precise a certificatelor de 
GES.  
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persoane fizice sau juridice care 
au acest drept, potrivit legii, 
necesară pentru obiective în 
care sunt prezente substanţe 
periculoase conform 
prevederilor legislaţiei privind 
controlul activităţilor, care 
prezintă pericole de accidente 
majore în care sunt implicate 
substanţe periculoase;” 

  
 
 
 

 
  6. 

       2. La articolul 2, după 
punctul 30 se introduce un 
nou punct, punctul 301, cu 
următorul cuprins: 
      „301. evaluare adecvată – 
procesul menit să identifice, să 
descrie şi să stabilească, în 
funcţie de obiectivele de 
conservare şi în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, efectele 
directe şi indirecte, sinergice, 
cumulative, principale şi 
secundare ale oricărui plan ori 
proiect, care nu are o legătură 
directă cu sau nu este necesar 
pentru managementul unei arii 
naturale protejate de interes 
comunitar, dar care ar putea 
afecta în mod semnificativ aria, 
în mod individual ori în 
combinaţie cu alte planuri sau 
proiecte;” 

Nemodificat   Nemodificat 
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  7. 

 
          3. La articolul 10, 
alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
 
       „Art.10. – (1) În cazul în 
care titularii de activităţi pentru 
care este necesară 
reglementarea din punctul de 
vedere al protecţiei mediului 
prin emiterea autorizaţiei de 
mediu, respectiv a autorizaţiei 
integrate de mediu urmează să 
deruleze sau să fie supuşi unei 
proceduri de vânzare a 
pachetului majoritar de acţiuni, 
vânzare de active, fuziune, 
divizare, concesionare ori în 
alte situaţii care implică 
schimbarea titularului 
activităţii, precum şi în caz de 
dizolvare urmată de lichidare, 
lichidare, faliment, încetarea 
activităţii, conform legii, 
dispoziţiile art.15 alin.(2) lit.a) 
se aplică în mod 
corespunzător.” 

 
          2. La articolul I, punctul 
3, alineatul (1) al articolului 10 
va avea următorul cuprins: 
 
         „Art.10. – (1) În cazul în 
care titularii de activităţi pentru 
care este necesară reglementarea 
din punctul de vedere al protecţiei 
mediului prin emiterea autorizaţiei 
de mediu, respectiv a autorizaţiei 
integrate de mediu urmează să 
deruleze sau să fie supuşi unei 
proceduri de vânzare a pachetului 
majoritar de acţiuni, vânzare de 
active, fuziune, divizare, 
concesionare ori în alte situaţii 
care implică schimbarea titularului 
activităţii, precum şi în caz de 
insolvenţă comercială, 
reorganizare judiciară, faliment, 
încetarea activităţii, conform legii, 
dispoziţiile art.15 alin.(2) lit.a) se 
aplică în mod corespunzător.”  
 

 
Se elimină. 
 
 
 

(Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic) 

  

 

 
  8. 

 
       4. La articolul 10, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins:  

 
Nemodificat  

 
Nemodificat 
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         „(11) Autoritatea 
competentă pentru protecţia 
mediului informează titularii 
prevăzuţi la alin.(1) cu privire la 
obligaţiile de mediu care trebuie 
asumate de părţile implicate, pe 
baza evaluărilor care au stat la 
baza emiterii actelor de 
reglementare existente. În 
situaţia în care titularii prevăzuţi 
la alin.(1) nu deţin acte de 
reglementare, obligaţiile de 
mediu sunt identificate pe baza 
bilanţului de mediu.” 

 
 9. 

 
       5. La articolul 10, 
alineatul (5) se abrogă. 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat 
 

 

 
 10. 

            
       6. La articolul 11, 
alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
       „Art.11. - (1) Solicitarea şi 
obţinerea acordului de mediu 
sunt obligatorii pentru proiecte 
publice ori private sau pentru 
modificarea ori extinderea 
activităţilor existente, care pot 
avea impact semnificativ asupra 
mediului.” 

Nemodificat  Nemodificat 
 

 

 
  11. 

            7. La articolul 11, 
alineatul (4) se abrogă. 
 

Nemodificat Nemodificat  
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  12. 

       8. La articolul 14, 
alineatul (1) se abrogă. 

Nemodificat Nemodificat 
 

 

13.       9. Articolul 15 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  
        „Art.15.  – (1) Autoritatea 
competentă pentru protecţia 
mediului emite sau revizuieşte, 
după caz, actele de 
reglementare. 
       (2) Titularii planurilor/ 
programelor/proiectelor/ 
activităţilor au obligaţia: 
       a) de a notifica autoritatea 
competentă pentru protecţia 
mediului dacă intervin elemente 
noi, necunoscute la data emiterii 
actelor de reglementare, precum 
şi asupra oricăror modificări ale 
condiţiilor care au stat la baza 
emiterii actelor de reglementare, 
înainte de realizarea 
modificării; 
       b) de a respecta termenele 
stabilite de autoritatea 
competentă pentru protecţia 
mediului în derularea 
procedurilor de emitere a 
actelor de reglementare.  
      (3) Nerespectarea 
termenelor prevăzute la alin.(2) 
lit.b) conduce la respingerea 
solicitării.” 

Nemodificat Nemodificat 
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 14.          10. Articolul 16 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
         „Art.16. – (1) Avizul de 
mediu şi acordul de mediu îşi 
păstrează valabilitatea pe toată 
perioada punerii în aplicare a 
planului sau programului, 
respectiv proiectului.  
       (2) Autorizaţia de mediu şi 
autorizaţia integrată de mediu 
sunt valabile 10 ani. 
 
 
 
 
 
            (3) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(2), autorizaţiile 
de mediu emise cu program 
pentru conformare sunt valabile 
pe toată perioada derulării 
programului, dar nu mai mult de 
60 de zile de la data scadentă de 
realizare a ultimei măsuri din 
programul respectiv. 
        (4) În cazul în care intervin 
elemente noi, necunoscute la 
data emiterii actelor de 
reglementare, sau se modifică 

Nemodificat       2. La articolul I punctul 10, 
alineatul (2) al articolului 16 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 
  Nemodificat  
 
 
 
 
    „(2) Autorizaţia de mediu este 
valabilă 5 ani, iar autorizaţia 
integrată de mediu este valabilă 10 
ani.” 

(Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic) 

 
  Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micşorarea termenului de 
valabilitate al autorizaţiei de 
mediu (pentru activităţi al 
căror impact asupra mediului 
nu este major) se justifică 
prin faptul că mulţi operatori 
îşi modifică activităţile  cel 
puţin o dată în intervalul de 
10 ani, datorită condiţiilor 
economice; autoritatea de 
mediu în timpul acelor 10 ani 
pierde contactul cu activităţile 
de pe amplasament, cu toate 
că există obligativitatea 
notificării tuturor 
modificărilor apărute.  
De aceea, un interval de 5 ani 
este considerat cel mai 
potrivit pentru valabilitatea 
autorizaţiei de mediu.  
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condiţiile care au stat la baza 
emiterii lor, autoritatea 
competentă decide, după caz, pe 
baza notificării titularului, 
prevăzută la art.15 alin.(2) lit.a), 
menţinerea actelor de 
reglementare sau necesitatea 
revizuirii acestora, informând 
titularul cu privire la această 
decizie.  
      (5) Până la adoptarea unei 
decizii de către autoritatea 
competentă, în sensul prevăzut 
la alin.(4), este interzisă 
desfăşurarea oricărei activităţi 
sau realizarea proiectului, 
planului ori programului care ar 
rezulta în urma modificărilor 
care fac obiectul notificării.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  

15.          
        11. La articolul 17, 
alineatele (1) şi (3) se modifică 
şi vor avea următorul 
cuprins: 
           „Art.17. – (1) În situaţia 
în care se decide revizuirea 
actelor de reglementare, 
autoritatea competentă poate 
solicita refacerea raportului 
privind impactul asupra 
mediului sau a bilanţului de 
mediu, după caz. 

 
Nemodificat 

      
       3. La articolul I punctul 11, 
alineatul (1) al articolului 17 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
       „Art.17. – (1) În situaţia în care 
se decide revizuirea actelor de 
reglementare, autoritatea competentă 
poate solicita refacerea raportului de 
mediu, a raportului privind impactul 
asupra mediului sau a bilanţului de 
mediu, după caz.” 
 

 
 
 
 
 
Din textul anterior s-a omis 
„raportul de mediu”, adică s-a 
omis posibilitatea revizuirii 
avizului de mediu emis 
pentru un plan/program în 
cadrul procedurii de evaluare 
de mediu.  
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………………………………… 
 
 
 
 
 
        (3) Acordul de mediu, 
autorizaţia de mediu şi 
autorizaţia integrată de mediu se 
suspendă de către autoritatea 
emitentă, pentru nerespectarea 
prevederilor acestora, după o 
notificare prealabilă prin care se 
poate acorda un termen de cel 
mult 60 de zile pentru 
îndeplinirea obligaţiilor. 
Suspendarea se menţine până la 
eliminarea cauzelor, dar nu mai 
mult de 6 luni. Pe perioada 
suspendării, desfăşurarea 
proiectului sau a activităţii este 
interzisă.” 

(Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic) 

 ………………………………….    
 
Nemodificat  

 

 16.         12. Articolul 19 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
      „Art.19. – Acordul de 
mediu sau decizia de respingere 
a solicitării, 
autorizaţia/autorizaţia integrată 
de mediu pentru 
proiectele/activităţile miniere 
care utilizează substanţe 

Nemodificat Nemodificat 
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periculoase în procesul de 
prelucrare şi concentrare, pentru 
capacităţi de producţie mai mari 
de 5 milioane tone/an sau dacă 
suprafaţa pe care se desfăşoară 
activitatea este mai mare de 
1.000 ha se emit prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului.” 

 17.  
         13. Articolul 21 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
          „Art.21. – (1) Raportul 
de mediu, raportul privind 
impactul asupra mediului, 
bilanţul de mediu, raportul de 
amplasament, raportul de 
securitate, studiul de evaluare 
adecvată se realizează de către 
persoane fizice şi juridice care 
au acest drept, potrivit legii.  
           (2) Condiţiile de 
elaborare a raportului de mediu, 
raportului privind impactul 
asupra mediului, bilanţului de 
mediu, raportului de 
amplasament, raportului de 
securitate, studiului de evaluare 
adecvată se stabilesc prin ordin 
al conducătorului autorităţii 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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publice centrale pentru protecţia 
mediului.  
            (3) Cheltuielile privind 
elaborarea lucrărilor prevăzute 
la alin.(1) revin titularului 
planului, programului, 
proiectului sau activităţii.  
           (4) Răspunderea pentru 
corectitudinea informaţiilor 
puse la dispoziţia autorităţilor 
competente pentru protecţia 
mediului şi a publicului revine 
titularului planului, 
programului, proiectului sau al 
activităţii, iar răspunderea 
pentru corectitudinea lucrărilor 
prevăzute la alin.(1) revine 
autorului acestora.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18.         14. La articolul 51, 
alineatele (1)–(4) se abrogă. 
 

Nemodificat  Nemodificat 
 

 

 
19. 

        15. Articolul 52 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
          „Art.52. – (1)  
Respectarea prevederilor din 
planurile de management şi 
regulamentele ariilor naturale 
protejate, aprobate conform 
legislaţiei specifice, este 
obligatorie. 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
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             (2) Pe suprafaţa ariilor 
naturale protejate este interzis 
accesul cu mijloace motorizate 
care utilizează carburanţi fosili 
în scopul practicării de sporturi,  
cu excepţia drumurilor permise 
accesului public.  
            (3) Pe suprafaţa ariilor 
naturale protejate, pe lângă 
interdicţiile prevăzute în 
planurile de management şi 
regulamente, este interzisă 
exploatarea oricăror resurse 
minerale neregenerabile din 
parcurile naţionale, rezervaţiile 
naturale, rezervaţiile ştiinţifice, 
monumentele naturii şi din 
zonele de protecţie strictă, 
zonele de protecţie integrală şi 
zonele de management durabil 
ale parcurilor naturale.  
 
 
 
             
          (4) În ariile naturale 
protejate sunt interzise: orice 
activităţi de obţinere, cultivare, 
depozitare, prelucrare, 
comercializare a organismelor 
vii modificate genetic. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         3. La articolul I punctul 
15, alineatul (4) al articolului 52 
va avea următorul cuprins:  
 
            „(4) În ariile naturale 
protejate de interes naţional sau 
internaţional sunt interzise: orice 
activităţi de obţinere, cultivare, 
depozitare, prelucrare, 
comercializare a organismelor vii 
modificate genetic.” 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
         4. La articolul I punctul 15, 
alineatul (4) al articolului 52 va 
avea următorul cuprins: 
 
       „(4) În ariile naturale protejate, 
de interes comunitar, naţional şi 
internaţional este interzisă 
cultivarea plantelor superioare 
modificate genetic. Excepţie fac 
ariile naturale protejate de interes 
comunitar, sit Natura 2000, în baza 
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            (5) Orice plan ori proiect 
care nu are o legătură directă cu 
sau nu este necesar pentru 
managementul ariei naturale 
protejate de interes comunitar, 
dar care ar putea afecta în mod 
semnificativ aria, în mod 
individual ori în combinaţie cu 
alte planuri sau proiecte, este 
supus unei evaluări adecvate a 
efectelor potenţiale asupra ariei 
naturale protejate de interes 
comunitar, ţinându-se cont de 
obiectivele de conservare a 
acesteia, potrivit legislaţiei 
specifice în domeniu.  
        (6) Procedura de evaluare 
adecvată se finalizează cu 
emiterea avizului Natura 2000 
sau a deciziei de respingere a 
proiectului ori planului, după 
caz.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 

avizului emis de Academia 
Română. ” 
 

(Autori:  deputaţi Liviu Harbuz şi  
Petre Daea – Grup parlamentar al PSD 
şi Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic) 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
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20. 

       16. Articolul 53 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
     „Art.53. – (1) Activităţile de 
recoltare, capturare şi/sau 
comercializare, pe teritoriul 
naţional ori la export, a florilor 
de mină, a fosilelor de plante şi 
fosilelor de animale vertebrate 
şi nevertebrate, precum şi a 
speciilor de plante şi animale 
din flora şi fauna sălbatică sau a 
unor părţi ori produse ale 
acestora, în stare vie, proaspătă 
ori semiprelucrată, se pot 
organiza şi desfăşura de către 
persoane fizice sau juridice 
autorizate, în condiţiile legii.  
            (2) Procedurile de 
autorizare prevăzute la alin.(1) 
se stabilesc prin ordin al 
conducătorului autorităţii 
publice centrale pentru protecţia 
mediului.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
         4. La articolul I punctul 
16, după alineatul (2) al 
articolului 53 se introduce un 
nou alineat, alin.(21), cu 
următorul cuprins: 
           „(21) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(1) şi (2), 
activităţile de recoltare sau 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Se elimină. 
 

(Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic) 
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           (3) Cerinţele privind 
asigurarea bunăstării animalelor 
din faună sălbatică aflate în 
captivitate se stabilesc prin 
legislaţie specifică, conform 
standardelor internaţionale.” 

capturare a exemplarelor din 
speciile de faună de interes 
cinegetic se pot organiza şi 
desfăşura de persoanele juridice 
care le gestionează, în condiţiile 
Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 

 

 
21. 

          17. La articolul 54, 
alineatele (1) şi (2) se abrogă. 

 Nemodificat  
 
 

 

 
22. 

 
      18. Articolul 57 se abrogă.  

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
 

 

 
23. 

 
 
 
 

           5. La articolul I după punctul 
18, se introduce un nou punct, 
punctul 181, cu următorul cuprins: 
 

Comisia Europeană a aprobat, 
prin Deciziile  C (2012) 4564 
final şi C (2012) 8776 final 
alocarea tranzitorie cu titlu 
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------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             „181. La articolul  60 după 
alineatul (2), se introduc două noi 
alineate, alineatele (3) şi (4), cu 
următorul cuprins:  
          (3) Mecanismul de alocare 
tranzitorie cu titlu gratuit a 
certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră producătorilor de 
energie electrică, pentru perioada 
2013-2020, inclusiv Planul de 
Investiţii,  se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru 
economie – Departamentul pentru 
Energie.  
       (4) Mecanismul de alocare 
anuală finală cu titlu gratuit a 
certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră pentru perioada 2013-
2020 aferentă sectoarelor 
staţionare, se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului.” 
 

(Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic) 

 
 

gratuit de certificate de emisii 
de gaze cu efect de seră în 
baza art. 10c din Directiva 
2003/87/CE, inclusiv Planul 
Naţional de Investiţii.  
Pentru implementarea 
deciziilor Comisiei Europene 
referitoare la art. 10c este 
necesară crearea temeiului 
legal pentru aprobarea 
alocării tranzitorii cu titlu 
gratuit în baza art. 10c din 
Directiva 2003/87/CE şi a 
Planului Naţional de 
Investiţii, prin completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005, 
art.60. 
Pentru alocarea tranzitorie cu 
titlu gratuit pentru sectorul 
staţionar, prin măsurile 
naţionale de implementare în 
baza art. 10c din Directiva 
2003/87/CE, este de 
asemenea necesară crearea 
temeiului legal prin 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005, art.60. 



0 1 2 3 4 
 

 26 

         
 

 
24. 

 
         19. La articolul 96 
alineatul (1), punctele 18, 19, 
20 şi 27 se abrogă.  

 
Nemodificat  

 
Nemodificat 

 

 
25. 

 
      20. La articolul 96 
alineatul (1), după punctul 27 
se introduce un nou punct, 
punctul 28, cu următorul 
cuprins:  
     „28. obligaţia persoanelor 
fizice şi juridice de a marca 
individual specimenele 
aparţinând speciilor de floră şi 
faună sălbatică pentru care 
există astfel de prevederi în 
regulamentele Comisiei 
Europene privind conservarea 
speciilor de faună şi floră 
sălbatică prin reglementarea 
comerţului cu acestea sau în 
legislaţia naţională specifică, 
conform metodelor aprobate ori 
recomandate de Conferinţa 
Părţilor a Convenţiei privind 
comerţul internaţional cu specii 
sălbatice de faună şi floră pe 
cale de dispariţie, şi, în 
particular, marcarea prin 
etichetare a caviarului atât 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat 
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pentru comerţul intern, cât şi 
pentru cel internaţional.” 

 
26. 

 
      21. La articolul 96 
alineatul (2), punctul 22 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
     „22. obligaţiile persoanelor 
fizice şi juridice de a efectua 
evaluarea adecvată la realizarea 
planurilor sau proiectelor care 
pot avea impact semnificativ 
asupra unei arii naturale 
protejate de interes comunitar.” 

 
Nemodificat  

 
 Nemodificat 
 

 
 
 
 
 
  

 
 27. 

 
      22. La articolul 96 
alineatul (3), după punctul 1 
se introduc două noi puncte, 
punctele 11 şi 12, cu următorul 
cuprins:  
       „11. obligaţia titularului de 
a notifica autoritatea 
competentă pentru protecţia 
mediului când intervin elemente 
noi, necunoscute la data emiterii 
actelor de reglementare sau cu 
privire la orice modificare a 
condiţiilor care au stat la baza 
emiterii acestora, înainte de 
realizarea modificării; 
       12. obligaţia titularului de a 
nu desfăşura activităţi sau de a 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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nu realiza proiecte, planuri ori 
programe care ar rezulta în 
urma modificărilor care fac 
obiectul notificării prevăzute la 
art.15 alin.(2) lit.a) până la 
adoptarea unei decizii potrivit 
prevederilor art.16 alin.(4);” 

 
 28. 

         23. La articolul 96 
alineatul (3),  punctul 3 se 
abrogă. 

Nemodificat Nemodificat  

 
 29. 

       24. La articolul 96 
alineatul (3), după punctul 12 
se introduce un nou punct, 
punctul 121, cu următorul 
cuprins:  
      „121. exportul exemplarelor 
aparţinând speciilor non-CITES 
de floră şi faună sălbatică sau 
deplasarea acestora în vederea 
comercializării în una dintre 
ţările din Uniunea Europeană, 
cu excepţia cazurilor prevăzute 
de legislaţia în vigoare, fără 
acordul pentru export, respectiv 
fără certificatul de origine 
eliberate de autoritatea publică 
centrală pentru protecţia 
mediului.” 

Nemodificat Nemodificat  

 30.          Art.II. – Solicitările de 
emitere a actelor de 
reglementare, depuse înainte de 
intrarea în vigoare a prezentei 

 Nemodificat  
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ordonanţe de urgenţă, se 
soluţionează potrivit 
prevederilor legale în vigoare la 
data depunerii acestora. 
Autorităţile de mediu cu 
program de conformare şi 
autorizaţiile integrate de mediu 
cu plan de acţiuni emise până la 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
precum şi revizuirile ulterioare 
ale acestora sunt valabile până 
la ultimul termen prevăzut în 
programul de conformare, 
respectiv în planul de acţiuni. 

 
 31. 

        Art.III. – (1) În termen de 
45 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, se stabilesc prin 
ordin al ministrului mediului şi 
dezvoltării durabile condiţiile 
de elaborare a raportului de 
mediu, raportului privind 
impactul asupra mediului, 
bilanţului de mediu, raportului 
de amplasament, raportului de 
securitate, stadiului de evaluare 
adecvată.  
           (2) Pe data intrării în 
vigoare a ordinului prevăzut la 
alin.(1) se abrogă Ordinul 
ministrului agriculturii, 

 Nemodificat  
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pădurilor, apelor şi mediului 
nr.978/2003 privind 
Regulamentul de atestare a 
persoanelor fizice şi juridice 
care elaborează studii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului şi bilanţuri de mediu, 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.3 din 5 
ianuarie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 
 32. 

             Art.IV. – Pe data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, Ordinul 
ministrului apelor, pădurilor şi 
protecţiei mediului nr.709/1999 
privind conţinutul avizului de 
mediu pentru privatizare, emis 
de autoritatea competentă, în 
aplicarea prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 450/1999 
privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor 
comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicat 
în Monitorul oficial al 
României, Partea I, nr.476 din 1 
octombrie 1999, precum şi orice 
alte dispoziţii contrare se 

    Nemodificat  
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abrogă.  

 
Anexa nr.2  

 
 

II.  AMENDAMENTE   RESPINSE 
 

Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.195/2005 
cu modificările şi 

completările 
ulterioare 

Text  
OUG  

nr.164/2008 

 
Text adoptat 

de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul 
amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

 
Camera 

decizionala 

 0 1 2 3 4 5 6 
1.   

 
Art.60. 

……………… 
 

          (2) Gestionarea 
durabilă şi unitară a 
fondurilor obţinute în 
urma tranzacţionării 
unităţii de cantitate 
atribuită, prevăzută 
de Protocolul de la 
Kyoto la Convenţia-
cadru a Naţiunilor 
Unite asupra 
schimbărilor 
climatice, adoptat la 
11 decembrie 1997, 
ratificat prin Legea 

 
___________ 

 
____________ 

 1. La articolul I, 
după punctul 19, se 
introduce un nou punct, 
pct. 191 cu următorul 
cuprins: 
 
 „191. Alineatul (2) 
al articolului 60 se 
abrogă.” 
 

(Autori: deputat  Iulian 
Iancu – Grup parlamentar 

al PSD şi 
Comisia pentru industrii 

şi servicii) 

1. Pentru admitere 
Prin reorganizarea Ministerului 
Economiei, acesta este responsabil 
pentru iniţierea şi dezvoltarea 
„Schemelor de investiţii verzi”. În 
consecinţă, orice alte dispoziţii contrare 
trebuie abrogate, o astfel de prevedere 
fiind alin.(2) al art.60. 
2. Pentru respingere 
Considerăm că nu este oportună 
eliminarea alin.(2) al art.60 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.265/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, deoarece 
această prevedere reglementează numai  
gestionarea fondurilor obţinute în urma 
tranzacţionării unităţii de cantitate 
atribuită. Colectarea acestor fonduri 

 
Camera 
Deputaţilor 
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nr.3/2001, se 
realizează prin 
structuri special 
constituite în cadrul 
Administraţiei 
Fondului pentru 
Mediu. 
 
(Legea nr.265/2006 ) 

 

este prevăzută la art.10 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.29/2010 
privind valorificarea surplusului de 
unităţi ale cantităţii atribuite României 
prin Protocolul de la Kyoto,  aprobată 
cu modificări prin Legea nr.145/2010, 
care menţionează: “Sumele rezultate 
din comercializarea surplusului de 
AAU-uri se fac venit la Fondul pentru 
mediu şi sunt gestionate de către 
Administraţia Fondului pentru Mediu, 
potrivit prevederilor art.60 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.265/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare.” 
De asemenea, considerăm că prin 
eliminarea acestei prevederi s-ar încălca 
inclusiv dispoziţiile art.17 din Legea nr.  
3/2001 pentru ratificarea Protocolului 
de la Kyoto la Convenţia-cadru a 
Naţiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice, adoptat la 11 decembrie 
1997, care stipulează: “Conferinţa 
părţilor va defini principiile relevante, 
modalităţile, regulile şi liniile 
directoare, în special pentru verificarea, 
raportarea şi contabilizarea 
comercializării emisiilor. Părţile incluse 
în anexa B pot participa la 
comercializarea emisiilor pentru 
scopurile îndeplinirii angajamentelor în 
baza art.33 din convenţie. Orice 
asemenea comercializare va fi 
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suplimentară acţiunilor interne care au 
ca scop îndeplinirea angajamentelor de 
limitare cantitativă şi de reducere a 
emisiilor în baza acestui articol.”, 
convenţie la care România este parte. 
În cazul eliminării acestor prevederi, 
oricum se aplică cu prioritate 
prevederile, pactele şi tratatele 
internaţionale la care România este 
parte,  potrivit Legii fundamentale. 
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