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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 
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TERITORIULUI 
 
      Nr. 4c-7/273 
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ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
 

           Nr.4c-8 /353 
           București, 2 iulie 2019 

 
 
 

 
  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecția m ediului, trimis Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic  pentru examinare pe 
fond, în procedură de urgență  cu adresa nr. Plx. 316 din 1 iulie 2019. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, PREȘEDINTE, 
Ion CĂLIN  Ion CUPĂ 

  
 

               

nicoleta.toma
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 
         Nr. 4c-7/ 273 
        Bucureşti, 2 iulie 2019 

COMISIA PENTRU MEDIU ȘI ECHILIBRU 
ECOLOGIC 

 
            Nr.4c-8/353 
            București, 2 iulie 2019 

             
RAPORT COMUN 

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecția mediului   
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru mediu și 

echilibru ecologic, au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență  asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului , 

transmis cu adresa nr. Plx.316 din 2019 înregistrat cu nr.4c-7/273 din 2019, și respectiv cu nr. 4c-8/353 din 2019. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 26 iunie 2019, cu respectarea 

prevederilor art.76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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  Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 La întocmirea prezentului raport comun cele două Comisii sesizate în fond au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.518/21.06.2019) 

  Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.16 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin legea nr.265/2006, cu modificările 

și completările ulterioare, în sensul în care valabilitattea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu să nu mai 

fie limitată în timp, ci pe toată durata desfășurării activității, cu acordarea unei vize de funcționare anuală, intervenții care  au ca 

scop închiderea unor proceduri de infrigement declanșate de Comisia Europeană împotriva României, pentru neaplicarea unitară 

a procedurilor de reglementare, precum și a celor declanșate pentru funcționarea unor operatori economici fără 

autorizație/autorizație integrată de mediu valabilă. 

Potrivit prevederilor art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,cu modificările și complet ările ulterioare, 

examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comună din data de 2 iulie 2019.  

La lucrările Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic  au fost prezenți  deputați conform listei de prezență . Din 

numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la şedinţă  20 

deputați.  

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, la dezbaterile care au avut loc, au participat în  calitate de invitați domnul Viorel Toma, secretar de stat în cadrul 

Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.  

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de 

voturi (1 vot împotrivă și o abținere)  să propună plenului Camerei Deputaților  adoptarea proiectului de Lege pentru 
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modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu 

amendamentele admise prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Ion CĂLIN 
PREŞEDINTE,  

Ion CUPĂ 

 
SECRETAR, 

Angelica FĂDOR 

 
SECRETAR,  

Petru FARAGO 

 
 
  
                                                                                                                                                                                                                         
Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 
Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc                                
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Anexă  
 

Nr. 
crt. 

AMENDAMENTE ADMISE 
la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 

privind protecţia mediului 
 

Text 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 

privind protecţia mediului 

 
Text adoptat de Senat 

 
Text adoptat de Comisie 

Motivarea  
amendamentelor 

1.   LEGE 
pentru modificarea şi completarea art.16 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului 

 

Nemodificat  

2.   Articol unic.- Articolul 16 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 
privind protecţia mediului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1196 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: 

 

Art. I.- Articolul 16 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 
privind protecţia mediului, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1196 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: 

 

3.  Art.16  
(2) Autorizaţia de mediu şi 
autorizaţia integrată de 
mediu îşi păstrează 
valabilitatea pe toată 
perioada în care 
beneficiarii lor obţin viza 
anuală. 

 1. Alineatul (2 ) se  abrogă. 
 
Autori: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic  și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului  
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(text Ordonanta de urgenta 
195/2005 cu modificări și 

completări  ) 

 

4.  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 îşi păstrează 
valabilitatea pe toată 
perioada în care 
beneficiarii lor obţin viza 
anuală. 
 (21)Procedura de aplicare 
a vizei anuale prevăzute la 
alin. (2) se stabileşte prin 
ordin al conducătorului 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului. 
(22)Viza anuală se aplică 
de către Ministerul 
Mediului şi, respectiv, 
Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei «Delta Dunării» 
pentru autorizaţiile de 
mediu şi autorizaţiile 
integrate de mediu care 
intră în sfera de 
competenţă a acestora. 
(23)Viza anuală pentru 
autorizaţiile de mediu şi 
autorizaţiile integrate de 

1.  Alineatele (21 ) – (24) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(21) Autorizaţia de mediu şi autorizaţia 
integrată de mediu îşi păstrează 
valabilitatea pe toată perioada în care 
beneficiarii lor obţin viza anuală. 
 
 (22) Scopul aplicării vizei anuale este 
acela de a confirma faptul că 
titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii pentru care a fost emisă 
autorizaţia de mediu sau autorizaţia 
integrată de mediu şi că nu au intervenit 
modificări care să afecteze condiţiile 
stabilite prin actele de reglementare. 
 
 (23) Procedura de aplicare a vizei anuale 
prevăzute la alin.(21) se stabileşte prin 
ordin al conducătorului autorităţii 

2.  După alineatul (2), se introduc 
șapte  alineate noi, alineatele (21) – 
(27) cu urmatorul cuprins:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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mediu care nu intră în 
sfera de competenţă a 
Ministerului Mediului şi 
Administraţiei Rezervaţiei 
Biosferei «Delta Dunării» 
se aplică de către Agenţia 
Naţională pentru Protecţia 
Mediului sau se deleagă de 
către aceasta către 
autorităţile competente 
pentru protecţia mediului. 
(24)Autorităţile 
competente pentru 
protecţia mediului 
modifică valabilitatea 
autorizaţiilor de mediu şi a 
autorizaţiilor integrate de 
mediu în măsura în care se 
solicită revizuirea 
acestora. 
(text Ordonanta de urgenta 
195/2005 cu modificări și 
completări  ) 
------------------------------ 
*) Prin Decizia nr. 
214/2019, Curtea 
Constituţională admite 
obiecţia de 
neconstituţionalitate şi 
constată că Legea pentru 
modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 

publice centrale pentru protecţia 
mediului. 
 
 
 
 
 
 
 
(24) Viza anuală se aplică de către 
Ministerul Mediului şi, respectiv, 
Administraţia Rezervaţiei Biosferei 
«Delta Dunării» pentru autorizaţiile de 
mediu şi autorizaţiile integrate de mediu 
care intră în sfera de competenţă a 
acestora.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 

„(25) Viza anuală pentru 
autorizaţiile de mediu şi 
autorizaţiile integrate de mediu 
care nu intră în sfera de 
competenţă a Ministerului 
Mediului şi Administraţiei 
Rezervaţiei Biosferei «Delta 
Dunării» se aplică de către Agenţia 
Naţională pentru Protecţia 
Mediului sau se deleagă de către 
aceasta către autorităţile 
competente pentru protecţia 
mediului. 
(26) în cazul în care Ministerul 
Mediului, Administraţia 
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 
sau Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului constată că nu a 



 
 

 8 

normative în domeniul 
protecţiei mediului şi al 
regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
75/2018, care a adus 
modificări art. 16 din 
O.U.G. nr. 195/2005, sunt 
neconstituţionale, în 
ansamblul lor. 

fost solicitată sau obţinută viza 
anuală, se aplică dispoziţiile art.17 
alin.(3) şi (4).  
 (27) Aplicarea vizei anuale se 
tarifează conform prevederilor 
legale în vigoare, iar cuantumul 
acestuia se stabileşte prin ordin al 
autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului.” 
 
Autori: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic  și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului  
 

 
5.   2. După alineatul (24) se introduc şapte 

noi alineate, alin.(25)-(211), cu următorul 
cuprins: 
 
„(25) Viza anuală pentru autorizaţiile de 
mediu şi autorizaţiile integrate de mediu 
care nu intră în sfera de competenţă a 
Ministerului Mediului şi Administraţiei 
Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se 
aplică de către Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului sau se deleagă de 
către aceasta către autorităţile 
competente pentru protecţia mediului. 
(26) în cazul în care Ministerul 
Mediului, Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării sau Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului 
constată că nu a fost solicitată sau 
obţinută viza anuală, se aplică 

Se elimină 
 
 
 
Autori: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic  și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului  
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dispoziţiile art.17 alin.(3) şi (4) din 
prezenta ordonanţă de urgenţă. 
(27) Obţinerea vizei anuale este 
obligatorie atât pentru autorizaţiile de 
mediu şi autorizaţiile integrate de mediu 
care sunt emise la data intrării în vigoare 
a prezentei legi, cât şi pentru cele emise 
ulterior. 
(28) Valabilitatea autorizaţiilor de mediu 
şi a autorizaţiilor integrate de mediu care 
sunt emise la data intrării în vigoare a 
prezentei legi se poate modifica la 
cererea titularilor, în sensul menţinerii 
valabilităţii acestor acte de reglementare 
pe toată perioada în care titularul obţine 
viza anuală. 
 (29) In cazul în care titularul nu solicită 
modificarea valabilităţii autorizaţiei de 
mediu sau a autorizaţiei integrate de 
mediu, el este obligat ca, înainte cu cel 
puţin 6 luni de la expirarea valabilităţii 
actului de reglementare, să solicite 
emiterea unei noi autorizaţii în termenele 
prevăzute de legislaţia în vigoare, chiar 
dacă pe parcursul termenului de 
valabilitate a obţinut viza anuală. 
(210) în cazul operatorilor economici 
care solicită modificarea valabilităţii 
autorizaţiilor sau a autorizaţiilor 
integrate de mediu, după caz, cu o 
aplicarea alin.(2), aceştia nu vor solicita 
şi nu vor parcurge procedura de obţinere 
a unei noi autorizaţii sau, respectiv a 
autorizaţiei integrate de mediu. 
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(211) Aplicarea vizei anuale se tarifează 
conform prevederilor legale în vigoare, 
iar cuantumul acestuia se stabileşte prin 
ordin al autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului.” 

6.    Art.II - (1) Obţinerea vizei 
anuale este obligatorie atât pentru 
autorizaţiile de mediu şi 
autorizaţiile integrate de mediu 
care sunt emise la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, cât şi 
pentru cele emise ulterior. 
(2) Valabilitatea autorizaţiilor de 
mediu şi a autorizaţiilor integrate 
de mediu care sunt emise la data 
intrării în vigoare a prezentei legi 
se poate modifica la cererea 
titularilor, în sensul menţinerii 
valabilităţii acestor acte de 
reglementare pe toată perioada în 
care titularul obţine viza anuală. 
 (3) In cazul în care titularul nu 
solicită modificarea valabilităţii 
autorizaţiei de mediu sau a 
autorizaţiei integrate de mediu, el 
este obligat ca, înainte cu cel puţin 
6 luni de la expirarea valabilităţii 
actului de reglementare, să solicite 
emiterea unei noi autorizaţii în 
termenele prevăzute de legislaţia în 
vigoare, chiar dacă pe parcursul 
termenului de valabilitate a obţinut 
viza anuală. 
(4) În cazul operatorilor 

Tehnică legislativă 
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economici care solicită modificarea 
valabilităţii autorizaţiilor sau a 
autorizaţiilor integrate de mediu, 
după caz, cu o aplicarea alin.(2), 
aceştia nu vor solicita şi nu vor 
parcurge procedura de obţinere a 
unei noi autorizaţii sau, respectiv a 
autorizaţiei integrate de mediu. 

 
Autori: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic  și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului  
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	(2)Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală.
	Nemodificat
	(21) Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală.
	 (21)Procedura de aplicare a vizei anuale prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
	Nemodificat
	 (22) Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că
	(22)Viza anuală se aplică de către Ministerul Mediului şi, respectiv, Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care intră în sfera de competenţă a acestora.
	titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare.
	Nemodificat
	 (23) Procedura de aplicare a vizei anuale prevăzute la alin.(21) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
	(23)Viza anuală pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu intră în sfera de competenţă a Ministerului Mediului şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se aplică de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau se deleagă de către aceasta către autorităţile competente pentru protecţia mediului.
	Nemodificat 
	(24) Viza anuală se aplică de către Ministerul Mediului şi, respectiv, Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care intră în sfera de competenţă a acestora.”
	(24)Autorităţile competente pentru protecţia mediului modifică valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu în măsura în care se solicită revizuirea acestora.
	„(25) Viza anuală pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu intră în sfera de competenţă a Ministerului Mediului şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se aplică de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau se deleagă de către aceasta către autorităţile competente pentru protecţia mediului.
	(text Ordonanta de urgenta 195/2005 cu modificări și completări  )
	------------------------------
	*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea Constituţională admite obiecţia de neconstituţionalitate şi constată că Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018, care a adus modificări art. 16 din O.U.G. nr. 195/2005, sunt neconstituţionale, în ansamblul lor.
	(26) în cazul în care Ministerul Mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării sau Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art.17 alin.(3) şi (4). 
	 (27) Aplicarea vizei anuale se tarifează conform prevederilor legale în vigoare, iar cuantumul acestuia se stabileşte prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.”
	Autori: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
	Se elimină
	2. După alineatul (24) se introduc şapte noi alineate, alin.(25)-(211), cu următorul cuprins:
	Autori: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
	„(25) Viza anuală pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu intră în sfera de competenţă a Ministerului Mediului şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se aplică de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau se deleagă de către aceasta către autorităţile competente pentru protecţia mediului.
	(26) în cazul în care Ministerul Mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării sau Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art.17 alin.(3) şi (4) din prezenta ordonanţă de urgenţă.
	(27) Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi, cât şi pentru cele emise ulterior.
	(28) Valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menţinerii valabilităţii acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală.
	 (29) In cazul în care titularul nu solicită modificarea valabilităţii autorizaţiei de mediu sau a autorizaţiei integrate de mediu, el este obligat ca, înainte cu cel puţin 6 luni de la expirarea valabilităţii actului de reglementare, să solicite emiterea unei noi autorizaţii în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obţinut viza anuală.
	(210) în cazul operatorilor economici care solicită modificarea valabilităţii autorizaţiilor sau a autorizaţiilor integrate de mediu, după caz, cu o aplicarea alin.(2), aceştia nu vor solicita şi nu vor parcurge procedura de obţinere a unei noi autorizaţii sau, respectiv a autorizaţiei integrate de mediu.
	(211) Aplicarea vizei anuale se tarifează conform prevederilor legale în vigoare, iar cuantumul acestuia se stabileşte prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.”
	Tehnică legislativă
	Art.II - (1) Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi, cât şi pentru cele emise ulterior.
	(2) Valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menţinerii valabilităţii acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală.
	 (3) In cazul în care titularul nu solicită modificarea valabilităţii autorizaţiei de mediu sau a autorizaţiei integrate de mediu, el este obligat ca, înainte cu cel puţin 6 luni de la expirarea valabilităţii actului de reglementare, să solicite emiterea unei noi autorizaţii în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obţinut viza anuală.
	(4) În cazul operatorilor economici care solicită modificarea valabilităţii autorizaţiilor sau a autorizaţiilor integrate de mediu, după caz, cu o aplicarea alin.(2), aceştia nu vor solicita şi nu vor parcurge procedura de obţinere a unei noi autorizaţii sau, respectiv a autorizaţiei integrate de mediu.
	Autori: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

