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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituþia
României, Guvernul este abilitat ca de la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2002, ºi pânã la reluarea
lucrãrilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinarã
a anului 2002 sã emitã ordonanþe în domenii care nu fac
obiectul legilor organice, dupã cum urmeazã:
I. Aderarea ºi ratificarea unor acorduri ºi înþelegeri
internaþionale, cu excepþia tratatelor încheiate în numele
României:
1. ratificarea Memorandumului de finanþare dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã, referitor la
Facilitatea suplimentarã pentru investiþii 2001 (partea

a doua) Ñ RO 0101, semnat la Bucureºti la 4 decembrie
2001;
2. ratificarea Memorandumului de finanþare dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã, referitor la
Programul PHARE 2001 Ñ RO 0102 de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Ungaria, semnat la Bucureºti
la 4 decembrie 2001;
3. ratificarea Memorandumului de finanþare dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã, referitor la
Programul PHARE 2001 Ñ RO 0103 de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Bulgaria, semnat la Bucureºti
la 4 decembrie 2001;
4. ratificarea Memorandumului de finanþare dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã, referitor la
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Programul naþional PHARE 2001 (RO 0104 Ñ RO 0109),
semnat la Bucureºti la 4 decembrie 2001;
5. ratificarea Memorandumului de finanþare dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã, referitor la
Programul orizontal în domeniul securitãþii nucleare pentru
2001 pentru România Ñ RO 0110, semnat la Bucureºti la
19 decembrie 2001;
6. ratificarea Addendumului dintre Guvernul României ºi
Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la 31 ianuarie
2002, la Memorandumul de finanþare referitor la facilitatea
de pregãtire a proiectelor PHARE 2000/2001 Ñ RO 9915,
semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999;
7. modificarea unor acte normative de ratificare a unor
convenþii ºi a altor înþelegeri internaþionale, încheiate de
Guvern;
8. aderarea la convenþii internaþionale ºi ratificarea de
convenþii, acorduri ºi alte înþelegeri internaþionale, altele
decât cele prevãzute la pct. 1Ñ6, care, potrivit Legii
nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor, sunt în
competenþa de aprobare a Guvernului.

IV. Administraþie publicã centralã ºi localã:
1. reglementarea regimului juridic al producerii ºi utilizãrii
cardului electronic de identitate pentru cetãþeni;
2. constituirea Bãncii de Investiþii a Autoritãþilor Locale
(B.I.A.L.);
3. organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termicã;
4. organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public;
5. stabilirea procedurii de atribuire ºi schimbare de
denumiri;
6. stabilirea statutului-cadru al unitãþii administrativ-teritoriale;
7. reglementãri pentru armonizarea deplinã a dispoziþiilor
din legislaþia internã privind publicitatea cu cea comunitarã
în materie;
8. prorogarea unor termene prevãzute în acte normative
cu putere de lege;
9. stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãþile administraþiei publice ºi instituþiile publice.

II. Crearea cadrului juridic necesar aplicãrii
Programului de dezvoltare a economiei naþionale:
1. reglementãri privind rectificarea bugetului de stat ºi a
bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2002, pe baza
indicatorilor macroeconomici în semestrul I al anului 2002
ºi a actelor normative adoptate în anul 2002, cu influenþe
asupra cheltuielilor bugetare;
2. modificarea ºi completarea legislaþiei privind controlul
fiscal din România, în vederea armonizãrii cu legislaþia în
domeniu din þãrile Uniunii Europene;
3. modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele mãsuri
pentru asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã în cadrul operaþiunilor de vãmuire;
4. modificarea ºi completarea cadrului legislativ privind
creditul ipotecar pentru investiþii imobiliare; organizarea ºi
funcþionarea societãþilor de credit ipotecar;
5. modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 133/2002;
6. perfecþionarea cadrului legislativ privind realizarea
creanþelor bugetare;
7. stabilirea unor mãsuri privind activitatea de înregistrare ºi autorizare a funcþionãrii comercianþilor;
8. reglementarea unor aspecte economico-financiare la
societãþile comerciale aflate în proces de privatizare;
9. perfecþionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislaþia comunitarã;
10. mãsuri privind amenajarea, conservarea ºi dezvoltarea teritorialã durabilã, relansarea activitãþii în domeniul
construcþiilor; reglementãri privind lucrãrile publice; modificarea ºi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinþarea
Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe;
11. reglementãri privind cooperaþia agricolã;
12. modificarea ºi completarea cadrului legislativ privind
organizarea activitãþii agenþilor imobiliari.

V. Muncã ºi solidaritate socialã:
1. modificarea ºi completarea Legii nr. 156/2000 privind
protecþia cetãþenilor români care lucreazã în strãinãtate;
2. modificarea ºi completarea Legii voluntariatului
nr. 195/2001;
3. corelarea reglementãrilor privind sporurile de salariu.

III. Reglementãri privind activitatea judiciarã:
1. reglementãri privind regimul juridic al sancþiunilor
închisorii contravenþionale ºi prestãrii unei activitãþi în
folosul comunitãþii;
2. modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãþii de
luptãtor în rezistenþa anticomunistã persoanelor condamnate
pentru infracþiuni sãvârºite din motive politice, persoanelor
împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice, mãsuri
administrative abuzive, precum ºi persoanelor care au
participat la acþiuni de împotrivire cu arme ºi de rãsturnare
prin forþã a regimului comunist instaurat în România.

VI. Educaþie ºi cercetare:
1. reglementãri privind cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã;
2. reglementãri privind statutul personalului de cercetaredezvoltare.
VII. Protecþia copilului, sãnãtate ºi familie:
1. reglementãri privind prevenirea ºi declararea abandonului;
2. organizarea, funcþionarea ºi finanþarea Oficiului
Român pentru Adopþii;
3. organizarea, funcþionarea ºi finanþarea Autoritãþii
Naþionale pentru Protecþia Drepturilor Copilului;
4. reglementãri privind drepturile ºi obligaþiile copiilor
aflaþi în îngrijirea statului la împlinirea vârstei de 18 ani;
5. organizarea, funcþionarea ºi finanþarea sistemului de
protecþie a copilului;
6. reglementãri privind drepturile acordate copiilor ºi
tinerilor ocrotiþi de serviciile publice specializate pentru protecþia copilului în regim rezidenþial ºi semirezidenþial, ale
mamelor protejate în centre maternale, precum ºi ale copiilor aflaþi în plasament sau încredinþare la asistenþi
maternali profesioniºti;
7. mãsuri pentru relansarea reformei sanitare,
îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a populaþiei;
8. reglementãri privind organizarea, funcþionarea ºi
finanþarea unitãþilor sanitare.
VIII. Apãrare naþionalã, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã:
1. regimul de control al exporturilor ºi importurilor de
produse ºi tehnologii cu dublã utilizare;
2. regimul de control al interzicerii armelor chimice;
3. corelarea dispoziþiilor legale privind sistemul de salarizare pentru personalul militar ºi civil din instituþiile de
apãrare naþionalã, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã.
Art. 2. Ñ (1) În conformitate cu dispoziþiile art. 114
alin. (3) din Constituþia României ordonanþele emise de
Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare
Camerei Deputaþilor ºi Senatului, potrivit procedurii legislative, pânã la reluarea lucrãrilor Parlamentului în cea de-a
doua sesiune ordinarã a anului 2002. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanþei.
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(2) Ordonanþele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi
dezbãtute cu prioritate.
Art. 3. Ñ (1) În domeniile de abilitare prevãzute în prezenta lege, dacã au fost adoptate proiecte de lege sau
propuneri legislative de cãtre una dintre Camerele
Parlamentului ori dacã au fost elaborate ºi depuse rapoarte
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ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi
avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanþelor.
(2) Pentru evitarea paralelismelor în reglementare, prevederile preluate în ordonanþe se eliminã de drept din
cuprinsul proiectelor respective.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 26 iunie 2002.
Nr. 411.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanþe
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 26 iunie 2002.
Nr. 569.

ORDONANÞE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea ºi completarea Legii protecþiei mediului nr. 137/1995
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. I. Ñ Legea protecþiei mediului nr. 137/1995, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din
17 februarie 2000, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi
se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ În sensul prezentei legi, termenii specifici utilizaþi sunt definiþi în anexa care face parte integrantã din
prezenta lege.Ò

2. La articolul 3, dupã litera a) se introduce litera a1) cu
urmãtorul cuprins:
”a1) principiul prevenirii, reducerii ºi controlului integrat al
poluãrii prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile
pentru activitãþile care pot produce poluãri semnificative;Ò
3. La articolul 3, literele g) ºi i) vor avea urmãtorul
cuprins:
”g) utilizarea durabilã a resurselor naturale;
...........................................................................................
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i) participarea publicului la luarea deciziilor privind
mediul;Ò
4. La articolul 4, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
”b) obligativitatea evaluãrii impactului asupra mediului în
faza iniþialã a proiectelor cu impact semnificativ asupra
mediului;Ò
5. La articolul 4, dupã litera b) se introduce litera b1) cu
urmãtorul cuprins:
”b 1) obligativitatea efectuãrii unei evaluãri de mediu
înaintea aprobãrii anumitor planuri ºi programe;Ò
6. La articolul 4, litera f) va avea urmãtorul cuprins:
”f) propunerea de acte normative armonizate cu reglementãrile europene ºi internaþionale în domeniu;Ò
7. La articolul 4, dupã litera f) se introduc literele f1) ºi
cu urmãtorul cuprins:
”f1) introducerea ºi urmãrirea realizãrii programelor pentru conformare;
f2) recunoaºterea produselor cu impact redus asupra
mediului, prin acordarea etichetei ecologice;Ò

f2 )

8. La articolul 5, litera a) va avea urmãtorul cuprins:
”a) accesul la informaþia privind mediul, cu respectarea
condiþiilor de confidenþialitate prevãzute de legislaþia în
vigoare;Ò
9. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ Protecþia mediului constituie obligaþia ºi responsabilitatea autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi
locale, precum ºi a tuturor persoanelor fizice ºi juridice.
Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale
prevãd în bugetele proprii programe de protecþia mediului
ºi raporteazã anual autoritãþii publice centrale pentru protecþia mediului realizarea acestora.Ò
10. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 7. Ñ Coordonarea ºi controlul activitãþii de protecþie a mediului revin autoritãþii publice centrale pentru
protecþia mediului ºi autoritãþilor publice teritoriale pentru
protecþia mediului, precum ºi instituþiilor abilitate prin prezenta lege, pentru domeniile lor de responsabilitate.Ò
11. Dupã capitolul I se introduce capitolul I 1 cu
urmãtorul cuprins:
”CAPITOLUL I1
Evaluarea de mediu pentru anumite planuri ºi programe
Art. 71. Ñ Evaluarea de mediu are ca scop integrarea
obiectivelor ºi cerinþelor de protecþie a mediului în
pregãtirea ºi adoptarea anumitor planuri ºi programe care
pot avea efecte semnificative asupra mediului.
Art. 72. Ñ Fac obiectul evaluãrii de mediu anumite planuri ºi programe conform definiþiei prevãzute în anexã.
Domeniile specifice avute în vedere pentru evaluarea de
mediu a anumitor planuri ºi programe sunt: amenajarea
teritoriului ºi urbanism, utilizarea terenurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, transportul, energia, industria, inclusiv
activitatea de extracþie a substanþelor minerale utile, gospodãrirea deºeurilor, gospodãrirea apelor, telecomunicaþiile,
turismul.
Raportul de mediu, care cuprinde ºi rezultatul evaluãrii
de mediu pentru planurile ºi programele prevãzute la
alin. 1 ºi 2, se anexeazã la planul sau la programul
înaintat spre aprobare la nivel naþional, regional sau local.
Autoritãþile competente emit aviz de mediu pentru planuri ºi programe, ca urmare a efectuãrii evaluãrii de mediu
ºi a analizãrii raportului de mediu pentru anumite planuri ºi

programe. Avizul de mediu pentru planuri ºi programe are
aceeaºi perioadã de valabilitate ca ºi planul sau programul
pentru care a fost emis, în cazul în care nu intervin modificãri ale respectivului plan sau program.
Procedura de evaluare de mediu, structura raportului de
mediu ºi condiþiile de emitere a avizului de mediu pentru
planuri ºi programe, inclusiv cele cu efecte transfrontierã,
se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
autoritãþii publice centrale pentru protecþia mediului.
Aprobarea planurilor ºi programelor prevãzute la alin. 2
la orice nivel ierarhic este condiþionatã de existenþa avizului
de mediu pentru respectivul plan sau program.
Art. 7 3 . Ñ Evaluarea de mediu pentru domeniile
prevãzute la art. 72 alin. 2 nu se efectueazã pentru planurile ºi programele financiare sau bugetare, precum ºi pentru cele al cãror unic scop este apãrarea naþionalã sau
protecþia civilã.
Art. 74. Ñ Autoritãþile competente pentru emiterea avizului de mediu pentru planuri ºi programe sunt autoritatea
publicã centralã pentru protecþia mediului ºi autoritãþile
publice teritoriale pentru protecþia mediului.Ò
12. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ Autoritãþile publice pentru protecþia mediului
conduc procedura de autorizare ºi emit, dupã caz, avize,
acorduri ºi autorizaþii de mediu, conform prevederilor prezentei secþiuni.
Solicitarea ºi obþinerea avizului de mediu sunt obligatorii
în cazul în care titularii de activitãþi urmeazã sã deruleze
sau sã fie supuºi unei proceduri de: vânzare a pachetului
majoritar de acþiuni, vânzare de active, fuziune, divizare,
concesionare, dizolvare urmatã de lichidare, lichidare,
conform legii.
Solicitarea ºi obþinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private de investiþii noi ori
de modificare a celor existente, aferente activitãþilor cu
impact asupra mediului.
Pentru obþinerea acordului de mediu proiectele publice
sau private care pot avea impact semnificativ asupra
mediului, prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, sunt
supuse, conform deciziei autoritãþii competente pentru protecþia mediului, evaluãrii impactului asupra mediului.
Procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului,
inclusiv pentru proiecte cu impact transfrontierã, ºi lista proiectelor publice sau private supuse procedurii se stabilesc
prin hotãrâre a Guvernului.
Solicitarea ºi obþinerea autorizaþiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfãºurarea activitãþilor existente, cât ºi
la începerea activitãþilor noi, pentru care s-a obþinut acord
de mediu.
Pentru obþinerea autorizaþiei de mediu activitãþile existente care nu sunt conforme cu normele ºi reglementãrile
de mediu în vigoare sunt supuse, conform deciziei autoritãþii competente pentru protecþia mediului, unui bilanþ de
mediu; bilanþul de mediu se solicitã, conform deciziei autoritãþii competente pentru protecþia mediului, inclusiv în cazul
derulãrii procedurilor prevãzute la alin. 2. Procedura de
realizare a bilanþului de mediu se stabileºte prin ordin al
conducãtorului autoritãþii publice centrale pentru protecþia
mediului.
Instalaþiile noi ºi cele existente folosite în anumite categorii de activitãþi industriale se supun procedurii de autorizare în vederea obþinerii acordului/autorizaþiei integrate de
mediu, cu luarea în considerare a celor mai bune tehnici
disponibile, fãrã antrenarea unor costuri excesive. Lista
acestor activitãþi ºi condiþiile generale ale autorizãrii integrate de mediu se stabilesc prin lege.
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Autorizarea proiectelor ºi activitãþilor în perimetrul ariilor
naturale protejate ºi în vecinãtatea acestora se face conform reglementãrilor specifice în vigoare.
Acordul de mediu se elibereazã în paralel cu celelalte
acte de reglementare emise de autoritãþile competente,
potrivit legii.
Autorizaþia de mediu se elibereazã dupã obþinerea
celorlalte avize, acorduri, autorizaþii, dupã caz, ale autoritãþilor competente, potrivit legii.Ò
13. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ Autoritatea competentã pentru protecþia
mediului emite, revizuieºte ºi actualizeazã, dupã caz,
avizul, acordul, respectiv autorizaþia de mediu.
Avizul, acordul ºi/sau autorizaþia de mediu se elibereazã
numai dacã proiectele, respectiv programele pentru conformare privind activitãþile existente prevãd eliminarea consecinþelor negative asupra mediului, în raport cu prevederile
aplicabile din normele tehnice ºi reglementãrile în vigoare.
Valabilitatea avizului de mediu este de 2 ani de la data
emiterii, în cazul în care nu intervin modificãri ale condiþiilor
în care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a
fost emis.
Acordul de mediu este valabil pe toatã perioada punerii
în aplicare a proiectului, dar îºi pierde valabilitatea dacã
lucrãrile de investiþii pentru care a fost eliberat nu încep în
maximum 2 ani de la data emiterii. Autoritãþile competente
pentru protecþia mediului controleazã respectarea condiþiilor
impuse în acordul de mediu.
Valabilitatea autorizaþiilor de mediu este de cel mult
5 ani.
14. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 10. Ñ Avizul, acordul ºi autorizaþia de mediu se
revizuiesc dacã apar elemente noi cu impact asupra
mediului, necunoscute la data emiterii. În acest caz se
poate cere ºi refacerea evaluãrii impactului asupra mediului
sau a bilanþului de mediu.
Acordul ºi autorizaþia de mediu se suspendã pentru
nerespectarea prevederilor acestora sau ale programelor
pentru conformare, dupã o somaþie prealabilã, cu termen;
suspendarea se menþine pânã la eliminarea cauzelor, dar
nu mai mult de 6 luni. Autoritatea competentã pentru protecþia mediului dispune, dupã expirarea termenului de suspendare, oprirea execuþiei proiectului sau încetarea
activitãþii atunci când nu s-au îndeplinit condiþiile stabilite în
somaþie. Dispoziþiile de suspendare, precum ºi cele de
încetare a proiectului sau activitãþii sunt executorii.
Pentru activitãþile existente care nu întrunesc condiþiile
de autorizare autoritatea competentã pentru protecþia
mediului dispune efectuarea bilanþului de mediu în termen
de maximum un an de la data constatãrii neîndeplinirii
acestor condiþii ºi negociazã cu titularul activitãþii programul
pentru conformare, pe baza concluziilor ºi recomandãrilor
din bilanþul de mediu.Ò
15. Dupã articolul 10 se introduce articolul 10 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 101. Ñ Litigiile generate de eliberarea, revizuirea
sau de suspendarea avizului, acordului ori a autorizaþiei de
mediu se soluþioneazã potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificãrile ulterioare.Ò
16. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ Autoritãþile publice pentru protecþia mediului
aplicã proceduri diferenþiate, dupã caz, de emitere a avizului, acordului sau a autorizaþiei de mediu, în funcþie de
impactul asupra mediului al proiectelor ºi activitãþilor
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supuse procedurii de autorizare. Procedurile diferenþiate ºi
competenþele de emitere a avizelor, acordurilor ºi a autorizaþiilor de mediu, inclusiv procedura de participare a publicului, se stabilesc prin ordin al conducãtorului autoritãþii
publice centrale pentru protecþia mediului.
Titularul activitãþii are obligaþia de a informa autoritãþile
publice teritoriale pentru protecþia mediului cu privire la
rezultatele automonitorizãrii emisiilor de poluanþi reglementaþi, precum ºi cu privire la accidente sau pericole de
accidente, ca urmare a emiterii autorizaþiei de mediu.
Informaþiile sunt luate în evidenþã de cãtre autoritatea competentã pentru protecþia mediului într-un registru public ºi
comunicate autoritãþii publice centrale pentru protecþia
mediului în vederea întocmirii registrului public naþional.
Pentru proiectele propuse pe teritoriul României, care
pot avea efecte semnificative pe teritoriul altor þãri, se
aplicã prevederile Convenþiei privind evaluarea impactului
asupra mediului în context transfrontierã, adoptatã la Espoo
la 25 februarie 1991, ratificatã prin Legea nr. 22/2001.Ò
17. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 12. Ñ Autoritatea competentã pentru protecþia
mediului, împreunã cu celelalte autoritãþi ale administraþiei
publice centrale ºi locale, dupã caz, asigurã posibilitatea
informãrii ºi participãrii publicului la deciziile privind activitãþi
specifice, în conformitate cu prevederile Convenþiei privind
accesul la informaþie, participarea publicului la luarea deciziei ºi accesul la justiþie în probleme de mediu, semnatã
la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificatã prin Legea
nr. 86/2000.
Accesul la justiþie al publicului se realizeazã potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificãrile ulterioare.
Obligaþia mediatizãrii proiectelor ºi activitãþilor pentru
care se solicitã aviz, acord, respectiv autorizaþie de mediu,
pe baza evaluãrii impactului asupra mediului, revine titularului, sub îndrumarea autoritãþilor pentru protecþia mediului.
Consultarea publicului este obligatorie în cazul eliberãrii
acordurilor ºi autorizaþiilor de mediu.
Sunt exceptate de la prevederile alin. 3 proiectele ºi
activitãþile din domeniul apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei
naþionale, precum ºi activitãþile comerciale sau industriale,
a cãror mediatizare se face potrivit reglementãrilor specifice
referitoare la respectarea caracterului de confidenþialitate.
Evaluarea impactului asupra mediului ºi bilanþul de
mediu se realizeazã prin unitãþi specializate, persoane
fizice sau juridice independente de titularul proiectului sau
al activitãþii ºi atestate de autoritatea publicã centralã pentru protecþia mediului, pe baza unei proceduri aprobate prin
ordin al conducãtorului acesteia; cheltuielile pentru elaborarea lucrãrilor din cadrul evaluãrii sau bilanþului de mediu
sunt suportate de titularul proiectului sau al activitãþii.
Rãspunderea pentru realitatea informaþiilor furnizate privind acþiunea propusã revine titularului proiectului sau al
activitãþii, iar rãspunderea pentru corectitudinea lucrãrilor
realizate potrivit prevederilor alin. 5 revine autorului
acestora.Ò
18. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 13. Ñ Autoritãþile publice pentru protecþia mediului
încaseazã sumele provenite din taxele pentru emiterea
avizelor, acordurilor ºi a autorizaþiilor de mediu.
Taxele prevãzute la alin. 1 se fac venit la bugetul de
stat, cu excepþia taxelor încasate prin birourile unice la
emiterea acordului/autorizaþiei de mediu pentru activitãþile
cu impact redus, conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. m)
din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu,
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modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 93/2001, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 293/2002.
Cuantumul taxelor se stabileºte prin hotãrâre a
Guvernului, la propunerea autoritãþii publice centrale pentru
protecþia mediului.Ò
19. Alineatul 3 al articolului 14 va avea urmãtorul
cuprins:
”Sumele încasate din tarife se utilizeazã de autoritãþile
publice pentru protecþia mediului pentru finanþarea unor
cheltuieli materiale, inclusiv costul abonamentelor telefonice,
expertize tehnice, dotãri ºi investiþii specifice. Acestea se
evidenþiazã într-un cont distinct ºi se gestioneazã în regim
extrabugetar.Ò
20. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 15. Ñ La modificarea sau încetarea activitãþilor cu
impact asupra mediului, precum ºi la schimbarea titularului
unei activitãþi, inclusiv prin proceduri de vânzãri de acþiuni,
vânzãri de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare
urmatã de lichidare, lichidare, în condiþiile legii, este obligatorie efectuarea bilanþului de mediu de cãtre titularul activitãþii, în scopul stabilirii obligaþiilor ºi costurilor privind
refacerea calitãþii mediului în zona de impact a activitãþilor
desfãºurate pe amplasament.
Pe baza bilanþului de mediu ºi a propunerii de program
pentru conformare, prezentate de titularul activitãþii, autoritatea competentã pentru protecþia mediului emite avizul de
mediu, în vederea asumãrii responsabilitãþilor privind protecþia mediului.
În termen de 60 de zile de la data semnãrii/emiterii
documentului care atestã încheierea uneia dintre procedurile menþionate la alin. 1 pãrþile implicate transmit în scris
autoritãþii competente pentru protecþia mediului responsabilitãþile asumate privind protecþia mediului.Ò
21. Titlul secþiunii a 2-a a capitolului II va avea
urmãtorul cuprins:
”SECÞIUNEA a 2-a
Regimul substanþelor ºi preparatelor chimice periculoaseÒ

22. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 16. Ñ Activitãþile privind fabricarea, introducerea pe
piaþã, utilizarea, depozitarea temporarã sau definitivã, transportul intern, eliminarea, manipularea, precum ºi introducerea ºi scoaterea din þarã a substanþelor ºi preparatelor
chimice periculoase sunt supuse unui regim special de
gestionare.Ò
23. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 17. Ñ Activitãþile prevãzute la art. 16 sunt permise
numai în baza acordului ºi/sau a autorizaþiei de mediu.Ò
24. Dupã articolul 17 se introduc articolele 171, 172, 173,
ºi 174 cu urmãtorul cuprins:
”Art. 171. Ñ În vederea obþinerii acordului ºi/sau a autorizaþiei de mediu pentru activitãþile prevãzute la art. 16 solicitantul trebuie sã prezinte fiºa tehnicã de securitate ºi alte
informaþii pe care autoritatea publicã pentru protecþia
mediului le considerã necesare, conform legislaþiei specifice
în domeniul substanþelor ºi preparatelor chimice
periculoase.
Art. 172. Ñ Procedura specificã pentru obþinerea acordului ºi/sau a autorizaþiei de mediu pentru activitãþile
prevãzute la art. 16 se elaboreazã prin ordin al
conducãtorului autoritãþii publice centrale pentru protecþia
mediului.
Art. 173. Ñ Transportul internaþional ºi tranzitul substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase se realizeazã

în conformitate cu prevederile acordurilor ºi convenþiilor privind transportul internaþional al mãrfurilor periculoase, la
care România este parte.
Art. 174. Ñ Importul ºi exportul substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase restricþionate sau interzise la utilizare de cãtre anumite state sau de cãtre România se
realizeazã în conformitate cu prevederile acordurilor ºi convenþiilor internaþionale la care România este parte.Ò
25. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 18. Ñ Autoritatea publicã centralã ºi autoritãþile
publice teritoriale pentru protecþia mediului, precum ºi alte
autoritãþi publice abilitate prin lege, dupã caz, supravegheazã ºi controleazã respectarea reglementãrilor privind
substanþele ºi preparatele chimice periculoase.Ò
26. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 19. Ñ Autoritãþile administraþiei publice locale sunt
obligate sã ia mãsuri de prevenire ºi limitare a impactului
substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase asupra
sãnãtãþii populaþiei ºi mediului ºi sã anunþe autoritãþile
publice teritoriale pentru protecþia mediului despre orice
activitate neconformã cu reglementãrile legale.Ò
27. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 20. Ñ Autoritatea vamalã permite importul, exportul
ºi tranzitul substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Ò
28. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 21. Ñ Persoanele fizice ºi juridice care gestioneazã substanþe ºi preparate chimice periculoase au
urmãtoarele obligaþii:
a) sã solicite ºi sã obþinã acordul ºi/sau autorizaþia de
mediu ºi sã aplice reglementãrile legale privind substanþele
ºi preparatele chimice periculoase;
b) sã þinã evidenþa strictã Ñ cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare Ñ a substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase, inclusiv a recipientelor ºi ambalajelor
acestora, care intrã în sfera lor de activitate, ºi sã furnizeze
informaþiile ºi datele cerute de autoritãþile competente pentru protecþia mediului;
c) sã elimine în totalitate ºi în condiþii de siguranþã pentru sãnãtatea populaþiei ºi pentru mediu substanþele ºi preparatele chimice periculoase care au devenit deºeuri ºi
sunt reglementate în conformitate cu legislaþia specificã;
d) sã asigure prin sisteme proprii supravegherea mediului, în conformitate cu prevederile cuprinse în autorizaþia de
mediu, sã identifice ºi sã previnã riscurile pe care substanþele ºi preparatele chimice periculoase le pot reprezenta asupra sãnãtãþii populaþiei ºi mediului, sã þinã
evidenþa rezultatelor acþiunilor de supraveghere ºi sã
anunþe iminenþa producerii unor descãrcãri neprevãzute sau
a accidentelor autoritãþilor competente pentru protecþia
mediului ºi de apãrare civilã;
e) sã nu producã ºi sã nu importe pentru introducerea
pe piaþã, sub nici un motiv, substanþe ºi preparate chimice
periculoase pentru sãnãtatea populaþiei ºi pentru mediu, a
cãror utilizare este interzisã prin lege;
f) sã înlocuiascã, acolo unde tehnic este posibil, substanþele ºi preparatele chimice periculoase cu substanþe ºi
preparate chimice mai puþin periculoase sau nepericuloase.Ò
29. Dupã articolul 21 se introduce secþiunea 2 1 cu
urmãtorul cuprins:
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”SECÞIUNEA a 21-a
Regimul deºeurilor ºi al deºeurilor periculoaseÒ

30. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 22. Ñ Gestionarea deºeurilor se efectueazã în
condiþii de protecþie a sãnãtãþii populaþiei ºi a mediului ºi
se supune prevederilor prezentei legi, precum ºi legislaþiei
specifice în vigoare.Ò
31. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 23. Ñ Introducerea pe teritoriul României a
deºeurilor de orice naturã, în scopul eliminãrii acestora,
este interzisã.
Introducerea pe teritoriul României a deºeurilor, în
scopul valorificãrii, se face în baza reglementãrilor specifice
în domeniu, cu aprobarea Guvernului; valorificarea deºeurilor se realizeazã în instalaþii, procese sau activitãþi autorizate de autoritãþile publice competente.
Tranzitul ºi exportul de deºeuri de orice naturã se pot
realiza în conformitate cu acordurile ºi convenþiile la care
România este parte ºi cu reglementãrile specifice în
domeniu.Ò
32. Dupã articolul 23 se introduce articolul 23 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 231. Ñ Transportul intern al deºeurilor periculoase
se face în conformitate cu prevederile legale privind transportul mãrfurilor periculoase.
Transportul internaþional al deºeurilor periculoase se
face în conformitate cu prevederile acordurilor ºi
convenþiilor internaþionale privind transportul peste frontierã
al deºeurilor periculoase ºi transportul internaþional al
mãrfurilor periculoase.Ò
33. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 24. Ñ Controlul gestionãrii deºeurilor revine autoritãþilor publice pentru protecþia mediului ºi celorlalte autoritãþi competente, potrivit legii.Ò
34. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 25. Ñ Autoritãþile administraþiei publice locale, persoanele fizice ºi juridice care au în profilul lor activitãþi de
gestionare a deºeurilor au atribuþii ºi obligaþii în conformitate cu prevederile legale specifice din domeniul gestionãrii
deºeurilor.Ò
35. Titlul secþiunii a 3-a va avea urmãtorul cuprins:
”SECÞIUNEA a 3-a
Regimul îngrãºãmintelor chimice ºi al produselor
de uz fitosanitarÒ

36. Alineatul 1 al articolului 26 va avea urmãtorul
cuprins:
”Îngrãºãmintele chimice ºi produsele de uz fitosanitar se
produc numai prin tehnologii ºi biotehnologii autorizate,
potrivit prevederilor legale.Ò
37. La articolul 27, literele a) ºi c) vor avea urmãtorul
cuprins:
”a) sã reglementeze regimul îngrãºãmintelor chimice ºi
al produselor de uz fitosanitar;
...........................................................................................
c) sã actualizeze anual lista cu îngrãºãmintele chimice
ºi produsele de uz fitosanitar omologate, permise a se utiliza în þarã.Ò
38. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 28. Ñ Autoritatea publicã centralã pentru protecþia
mediului, împreunã cu autoritãþile publice centrale pentru
agriculturã, silviculturã, sãnãtate sau serviciile descentralizate ale acestora, dupã caz, supravegheazã ºi controleazã
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punerea în aplicare a reglementãrilor privind îngrãºãmintele
chimice ºi produsele de uz fitosanitar.Ò
39. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 29. Ñ Persoanele juridice care produc, comercializeazã ºi/sau utilizeazã îngrãºãminte chimice ºi produse de
uz fitosanitar au urmãtoarele obligaþii:
a) sã solicite ºi sã obþinã avizul de mediu pentru omologarea produselor de uz fitosanitar, în vederea producerii,
comercializãrii ºi utilizãrii acestora în agriculturã;
b) sã livreze, sã manipuleze, sã transporte ºi sã comercializeze îngrãºãmintele chimice ºi produsele de uz fitosanitar ambalate cu inscripþii de identificare, avertizare,
prescripþii de siguranþã ºi folosire, în condiþii în care sã nu
provoace contaminarea mijloacelor de transport ºi a
mediului;
c) sã depoziteze îngrãºãmintele chimice ºi produsele de
uz fitosanitar numai ambalate ºi în locuri protejate;
d) sã nu foloseascã îngrãºãmintele chimice ºi produsele
de uz fitosanitar în zonele sau pe suprafeþele unde sunt
instituite mãsuri speciale de protecþie;
e) sã administreze produse de uz fitosanitar cu mijloace
aviatice numai cu avizul inspectoratelor pentru protecþia
mediului, direcþiilor sanitare ºi al comisiilor judeþene de
bazã meliferã ºi stupãrit pastoral, potrivit reglementãrilor în
vigoare, dupã o prealabilã înºtiinþare prin mass-media;
f) sã aplice, în perioada înfloririi plantelor a cãror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de uz fitosanitar care sunt selective faþã de insectele
polenizatoare;
g) sã nu foloseascã momeli periculoase, cu excepþia
cazurilor special autorizate.
Obligaþiile prevãzute la alin. 1 lit. b)Ñg) revin ºi persoanelor fizice.Ò
40. Titlul secþiunii a 4-a va avea urmãtorul cuprins:
”SECÞIUNEA a 4-a
Regimul activitãþilor nucleareÒ

41. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 30. Ñ Activitãþile în domeniul nuclear se
desfãºoarã conform legislaþiei specifice în domeniu, precum
ºi cu respectarea dispoziþiilor prezentei legi.Ò
42. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 31. Ñ Acordul de mediu pentru o practicã sau o
activitate din domeniul nuclear se elibereazã înainte de eliberarea autorizaþiei de cãtre autoritatea competentã de
autorizare, reglementare ºi control în domeniul nuclear,
conform legislaþiei în vigoare; autorizaþia de mediu se elibereazã dupã eliberarea autorizaþiei de cãtre autoritatea
competentã de autorizare, reglementare ºi control în domeniul nuclear.
Pentru instalaþiile cu risc nuclear major Ñ centrale
nuclearoelectrice, reactoare de cercetare, uzine de fabricare
a combustibilului nuclear ºi depozite finale de combustibil
nuclear ars Ñ acordul ºi autorizaþia de mediu se emit de
Guvern.Ò
43. Articolul 32 se abrogã.
44. La articolul 33, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
”b) supravegheazã, controleazã ºi dispune luarea
mãsurilor ce se impun în domeniul activitãþilor nucleare,
pentru respectarea prevederilor legale privind protecþia
mediului;Ò
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45. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 34. Ñ Persoanele fizice ºi juridice care desfãºoarã
activitãþi în domeniul nuclear au urmãtoarele obligaþii:
a) sã evalueze, direct sau prin forurile organizate, riscul
potenþial, sã efectueze bilanþul de mediu pentru activitãþile
existente ºi sã cearã autorizaþie de mediu;
b) sã aplice procedurile ºi sã prevadã echipamentele
pentru activitãþile noi, care sã permitã realizarea nivelului
raþional cel mai scãzut al dozelor ºi riscurilor asupra
populaþiei ºi mediului, ºi sã cearã acord ºi autorizaþie de
mediu;
c) sã aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminãrii radioactive a mediului, care sã asigure respectarea condiþiilor de eliminare a substanþelor
radioactive prevãzute în autorizaþie ºi a menþinerii dozelor
în limitele admise;
d) sã menþinã în stare de funcþionare capacitatea de
monitorizare a mediului local, pentru a depista orice contaminare radioactivã semnificativã care ar rezulta dintr-o eliminare accidentalã de substanþe radioactive;
e) sã raporteze prompt autoritãþii competente orice
creºtere semnificativã a contaminãrii mediului ºi dacã
aceasta se datoreazã sau nu activitãþii desfãºurate;
f) sã verifice continuu exactitatea presupunerilor fãcute
prin evaluãrile probabilistice privind consecinþele radiologice
ale eliberãrilor radioactive.Ò
46. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 35. Ñ Autoritatea publicã centralã pentru protecþia
mediului, împreunã cu autoritãþile publice centrale de specialitate care gestioneazã resursele naturale, elaboreazã
reglementãri tehnice, dupã caz, privind mãsurile de protecþie a ecosistemelor, de conservare ºi utilizare durabilã a
componentelor diversitãþii biologice ºi pentru asigurarea
sãnãtãþii umane.
Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei ºi faunei sãlbatice se supun prevederilor
prezentei legi, precum ºi legislaþiei specifice în vigoare.
La proiectarea lucrãrilor care pot modifica cadrul natural
al unei zone este obligatorie procedura de evaluare a
impactului asupra acesteia, urmatã de avansarea soluþiilor
tehnice de menþinere a zonelor de habitat natural, de conservare a funcþiilor ecosistemelor ºi de ocrotire a organismelor vegetale ºi animale, inclusiv a celor migratoare, cu
respectarea alternativei ºi a condiþiilor impuse prin acordul
ºi/sau autorizaþia de mediu, precum ºi monitorizarea proprie pânã la îndeplinirea acestora.
Suprafaþele terestre ºi acvatice supuse unei regim de
conservare ca habitate naturale sau pentru refacere ecologicã sunt gestionate de deþinãtorii legali numai în cazul în
care aceºtia se angajeazã sã aplice mãsurile de conservare stabilite de autoritatea publicã centralã pentru protecþia
mediului.
Deþinãtorii cu orice titlu, care aplicã aceste mãsuri, sunt
scutiþi de impozit; deþinãtorii particulari vor fi compensaþi în
raport cu valoarea lucrãrilor de refacere întreprinse.
Introducerea pe teritoriul þãrii, cu excepþia cazurilor
prevãzute de legislaþia în vigoare, de culturi de microorganisme, plante ºi animale vii din flora ºi fauna sãlbaticã,
fãrã acordul eliberat de autoritatea publicã centralã pentru
protecþia mediului cu consultarea Academiei Române ºi,
dupã caz, a autoritãþii centrale pentru sãnãtate, este
interzisã.
Activitãþile de recoltare, capturare ºi/sau de achiziþie ºi
comercializare pe piaþa internã a plantelor ºi animalelor din
flora ºi fauna sãlbaticã, terestrã ºi acvaticã, sau a unor
pãrþi ori produse ale acestora, în stare vie, proaspãtã ori
semiprelucratã, se pot organiza ºi desfãºura numai de persoane fizice sau juridice autorizate de autoritãþile publice
teritoriale pentru protecþia mediului.

Pentru exportul speciilor de plante ºi animale din flora
ºi fauna sãlbaticã este necesar acordul de mediu eliberat
de autoritatea publicã centralã pentru protecþia mediului.Ò
47. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 37. Ñ Activitãþile de gestionare ºi protecþie a
resurselor de apã ºi a ecosistemelor acvatice se supun
prevederilor prezentei legi, precum ºi legislaþiei specifice în
vigoare.Ò
48. Articolul 40 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 40. Ñ Persoanele fizice ºi juridice au urmãtoarele
obligaþii:
a) sã execute toate lucrãrile de refacere a resurselor
naturale, de asigurare a migrãrii faunei acvatice ºi de ameliorare a calitãþii apei, prevãzute cu termen în acordul, respectiv în autorizaþia de mediu, ºi sã monitorizeze zona de
impact;
b) sã se doteze, în cazul deþinerii de nave, platforme
plutitoare sau de foraje marine, cu instalaþii de stocare sau
de tratare a deºeurilor, instalaþii de epurare a apelor uzate
ºi racorduri de descãrcare a acestora în instalaþii de mal
sau plutitoare;
c) sã amenajeze porturile cu instalaþii de colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a deºeurilor petroliere,
menajere sau de altã naturã, stocate pe navele fluviale ºi
maritime, ºi sã constituie echipe de intervenþie în caz de
poluare accidentalã a apelor ºi a zonelor de coastã;
d) sã nu evacueze ape uzate de pe nave sau platforme
plutitoare direct în apele naturale ºi sã nu arunce de pe
acestea nici un fel de deºeuri.Ò
49. La articolul 42, literele c) ºi d) vor avea urmãtorul
cuprins:
”c) gestionarea resursei de aer în sensul asigurãrii
sãnãtãþii umane;
d) modernizarea ºi perfecþionarea sistemului naþional de
evaluare ºi gestionare integratã a calitãþii aerului.Ò
50. Articolul 43 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 43. Ñ Autoritatea publicã centralã pentru protecþia
mediului, cu consultarea autoritãþilor competente, elaboreazã normele tehnice ºi regulamentele de aplicare privind:
a) calitatea aerului în funcþie de factorii poluanþi din
atmosferã;
b) emisiile de poluanþi atmosferici pentru surse fixe ºi
mobile, precum ºi condiþiile de restricþie sau de interdicþie
pentru utilizare, inclusiv pentru substanþele care afecteazã
stratul de ozon;
c) calitatea combustibililor ºi carburanþilor, precum ºi
reglementãrile privind introducerea pe piaþã ºi transportul
acestora;
d) pragul fonic ºi reglementãri pentru limitarea
zgomotelor;
e) supravegherea calitãþii aerului, proceduri de prelevare
ºi analizã, amplasarea punctelor ºi instrumentelor pentru
probare ºi analizã, frecvenþa mãsurãtorilor ºi altele;
f) identificarea, supravegherea ºi controlul agenþilor economici a cãror activitate este generatoare de risc potenþial
ºi/sau de poluare atmosfericã;
g) sistemul de notificare rapidã, în caz de poluare acutã
a atmosferei cu efecte transfrontierã, a autoritãþilor desemnate cu aplicarea Convenþiei privind efectele transfrontierã
ale accidentelor industriale.Ò
51. Partea introductivã a articolului 47 va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 47. Ñ Persoanele juridice au urmãtoarele obligaþii
în domeniu:Ò
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52. La articolul 50, litera a) va avea urmãtorul cuprins:
”a) sã elaboreze reglementãri privind sistemele de agriculturã, tehnologiile de culturã a plantelor ºi de creºtere a
animalelor, pãºunatul, regenerarea pãdurilor, recoltarea,
colectarea ºi transportul lemnului ºi norme privind calitatea
solurilor, în scopul menþinerii ºi ameliorãrii acestora, eliminãrii consecinþelor negative asupra ecosistemelor terestre
ºi acvatice ºi al asigurãrii conservãrii funcþiilor specifice,
biodiversitãþii ºi habitatelor naturale, ºi sã le comunice
autoritãþii publice centrale pentru protecþia mediului;Ò
53. La articolul 50 se introduce litera e) cu urmãtorul
cuprins:
”e) sã armonizeze reglementãrile existente în domeniul
forestier, cinegetic, piscicol ºi al pajiºtilor, în sensul protejãrii patrimoniului natural al reþelei naþionale de arii naturale protejate.Ò
54. La articolul 52, litera c) va avea urmãtorul cuprins:
”c) sã nu ardã miriºtile, stuful, tufãriºurile sau vegetaþia
ierboasã fãrã acceptul autoritãþii competente pentru protecþia mediului ºi fãrã informarea în prealabil a serviciilor
publice comunitare pentru situaþii de urgenþã;Ò
55. La articolul 52 se introduce litera d) cu urmãtorul
cuprins:
”d) sã asigure luarea mãsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcþional, în special a celor
situate de-a lungul cãilor de comunicaþie rutiere, feroviare
ºi de navigaþie.Ò
56. La articolul 53, partea introductivã va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 53. Ñ Deþinãtorii, cu orice titlu, ºi administratorii
pãdurilor, vegetaþiei forestiere ºi ai pajiºtilor au urmãtoarele
obligaþii:Ò
57. La articolul 53, dupã litera h) se introduc literele h1)
ºi h2) cu urmãtorul cuprins:
”h 1 ) sã exploateze pajiºtile, în limitele bonitãþii, cu
numãrul ºi speciile de animale ºi în perioada stabilitã, în
baza studiilor de specialitate ºi a prevederilor specifice;
h2) sã protejeze patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol
ºi al pajiºtilor din cadrul ariilor naturale protejate, în termenii stabiliþi prin planurile de management ºi regulamentele
specifice.Ò
58. La articolul 54, literele a) ºi b) vor avea urmãtorul
cuprins:
”a) sã solicite ºi sã obþinã acord ºi/sau autorizaþie de
mediu, potrivit legii, ºi sã respecte prevederile acestora;
b) sã refacã terenurile afectate, sã asigure încadrarea
lor în peisajul zonei ºi le aducã la parametrii productivi ºi
ecologici naturali sau la un nou ecosistem funcþional, constituind în acest scop fondul de garanþie necesar conform
prevederilor legale, ºi sã monitorizeze zona.Ò
59. Articolele 55, 56, 57, 58, 59 ºi 60 se abrogã.
60. Articolul 61 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 61. Ñ În procesul de dezvoltare social-economicã
a localitãþilor este obligatorie respectarea principiilor ºi a
dispoziþiilor prezentei legi. Pentru asigurarea unui mediu de
viaþã sãnãtos autoritãþile administraþiei publice locale,
precum ºi, dupã caz, persoanele fizice ºi juridice au
urmãtoarele obligaþii:
a) sã îmbunãtãþeascã microclimatul urban, prin amenajarea ºi întreþinerea izvoarelor ºi a luciilor de apã din interiorul localitãþilor ºi din zonele limitrofe acestora, sã
înfrumuseþeze ºi sã protejeze peisajul, sã menþinã
curãþenia stradalã;
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b) sã respecte prevederile din planurile de urbanism ºi
amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a cãilor ºi mijloacelor de transport, a reþelelor de
canalizare, a staþiilor de epurare, a depozitelor de deºeuri
menajere, stradale ºi industriale ºi a altor obiective ºi activitãþi, fãrã a prejudicia ambientul, spaþiile de odihnã, tratament ºi recreare, salubritatea, starea de sãnãtate ºi de
confort a populaþiei;
c) sã informeze publicul privind riscurile generate de
funcþionarea sau existenþa obiectivelor cu risc pentru mediu
ºi sãnãtatea populaþiei;
d) sã respecte regimul de protecþie specialã a
localitãþilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic ºi
de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate ºi
a monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de
obiective ºi desfãºurarea unor activitãþi cu efecte
dãunãtoare în perimetrul ºi în zonele de protecþie a
acestora;
e) sã adopte elementele arhitecturale adecvate, sã optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu menþinerea,
întreþinerea ºi dezvoltarea spaþiilor verzi, a parcurilor, a
aliniamentelor de arbori ºi a perdelelor de protecþie stradalã, a amenajamentelor peisagistice cu funcþie ecologicã,
esteticã ºi recreativã;
f) sã reglementeze, inclusiv prin interzicerea, temporarã
sau permanentã, a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau a desfãºurãrii unor activitãþi generatoare de disconfort pentru populaþie în anumite zone ale localitãþilor cu
predominanþa spaþiilor de locuit, zone destinate tratamentului, odihnei, recreerii ºi agrementului;
g) sã adopte mãsuri obligatorii, pentru toate persoanele
fizice ºi juridice, cu privire la întreþinerea ºi înfrumuseþarea
clãdirilor, a curþilor ºi împrejurimilor acestora, a spaþiilor
verzi din curþi ºi dintre clãdiri, a arborilor ºi arbuºtilor decorativi;
h) sã iniþieze pe plan local proiecte de amenajare a
grupurilor igienico-sanitare ºi de întreþinere ºi dezvoltare a
canalizãrii stradale.Ò
61. Articolul 62 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 62. Ñ La elaborarea planurilor de urbanism ºi
amenajarea teritoriului se respectã prevederile prezentei
legi ºi se prevãd în mod obligatoriu mãsuri de menþinere ºi
ameliorare a fondului peisagistic natural ºi antropic al
fiecãrei zone ºi localitãþi, condiþii de refacere peisagisticã ºi
ecologicã a zonelor deteriorate ºi mãsuri de dezvoltare a
spaþiilor verzi, mãsuri de protecþie sanitarã a captãrilor de
apã potabilã ºi lucrãri de apãrare împotriva inundaþiilor.Ò
62. Articolul 64 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 64. Ñ Autoritãþile publice pentru protecþia mediului
ºi autoritãþile administraþiei publice locale, în colaborare cu
autoritãþile locale de sãnãtate publicã, participã, conform
competenþelor, la dezbaterea publicã privind programele de
dezvoltare urbanisticã ºi gospodãrie comunalã.Ò
63. La articolul 65, literele a), b), c), d), e), g), n), o), p)
ºi s) vor avea urmãtorul cuprins, iar dupã litera t) se introduce litera u):
a) reactualizeazã periodic strategia protecþiei mediului,
cu respectarea principiilor ºi elementelor strategice
prevãzute în prezenta lege;
b) elaboreazã recomandãrile ºi acþioneazã pentru integrarea politicilor de mediu în strategiile ºi politicile sectoriale, coreleazã planificarea de mediu cu cea de amenajare
a teritoriului ºi urbanism ºi impune mãsuri de reconstrucþie
ecologicã;
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c) creeazã sistemul de informare propriu ºi stabileºte
condiþiile ºi termenii care sã permitã accesul liber la
informaþii ºi participarea publicului la deciziile privind
mediul;
d) iniþiazã proiecte de legi, norme tehnice, reglementãri
ºi proceduri; avizeazã normele ºi reglementãrile privitoare
la activitãþi cu impact asupra mediului, elaborate de alte
autoritãþi; controleazã aplicarea acestora;
e) organizeazã sistemul naþional de monitorizare integratã de fond ºi de impact pentru toþi factorii de mediu,
sistemul de inspecþie privind mediul, coordoneazã activitatea acestora ºi asigurã informarea autoritãþii centrale pentru
sãnãtate privind rezultatele monitorizãrii contaminãrii radioactive a mediului;
............................................................................................
g) numeºte comisii de experþi, când este cazul, pentru
analiza evaluãrii impactului asupra mediului ºi a bilanþului
de mediu; autorizeazã laboratoarele pentru controlul calitãþii
mediului;
............................................................................................
n) asistã celelalte autoritãþi publice ºi celelalte persoane
juridice, în scopul diminuãrii efectelor negative ale
activitãþilor economice asupra mediului, ºi încurajeazã introducerea tehnicilor ºi tehnologiilor adecvate pentru mediu;
o) pune la dispoziþie publicului datele centralizate privind
starea mediului, programele ºi politica de protecþie a
mediului;
p) se consultã periodic cu reprezentanþii organizaþiilor
neguvernamentale ºi cu alþi reprezentanþi ai societãþii civile
pentru stabilirea strategiei protecþiei mediului ºi luarea deciziilor în cazuri care pot afecta mediul;
............................................................................................
s) realizeazã activitatea de supraveghere a mediului prin
intermediul Gãrzii de mediu, corp de control ecologic cu
statut specific;
............................................................................................
u) colaboreazã cu autoritãþile publice de protecþie civilã
pentru elaborarea planurilor operative ºi pentru executarea
în comun a intervenþiilor în caz de poluãri sau accidente
ecologice.Ò
64. Articolul 66 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 66. Ñ Autoritãþile publice teritoriale pentru protecþia
mediului îndeplinesc la nivel local atribuþiile ºi rãspunderile
autoritãþii publice centrale pentru protecþia mediului,
prevãzute la art. 65 lit. b), c), d), h), i), j), m), o), p), r),
s), t) ºi u), ºi întocmesc rapoarte cu privire la activitãþile
desfãºurate pe perioada anului financiar ºi la aplicarea programelor de mediu, pe care le publicã în presa localã. În
perimetrul Rezervaþiei Biosferei ÇDelta DunãriiÈ autoritatea
publicã teritorialã pentru protecþia mediului este reprezentatã de Administraþia Rezervaþiei Biosferei ÇDelta DunãriiÈ.Ò
65. La articolul 67, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
”b) numeºte inspectorii-ºefi, comisarii-ºefi ºi împuterniceºte comisarii la nivel teritorial, potrivit legislaþiei în
vigoare.Ò
66. Articolul 68 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 68. Ñ În exercitarea atribuþiilor ce le revin inspectorii-ºefi, comisarii-ºefi ºi comisarii Gãrzii de mediu au
acces, în condiþiile legii, oricând ºi în orice incintã unde se
desfãºoarã o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului.
Persoana fizicã sau juridicã prejudiciatã ca urmare a
exercitãrii atribuþiilor de inspecþie poate depune plângere la
instanþa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile
de la data constatãrii prejudiciului.
Cuantumul compensaþiei pentru eventualele daune produse se stabileºte prin acordul pãrþilor ºi, în lipsa acordului

dintre pãrþi, de cãtre instanþa judecãtoreascã competentã,
pe baza unei expertize tehnice.
În obiectivele, incintele ºi zonele militare personalul
prevãzut la alin. 1 are acces numai în cazul producerii
unui accident de mediu major, în prezenþa organelor specializate din domeniul apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei
naþionale.Ò
67. Articolul 69 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 69. Ñ Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi
locale sunt obligate:
1. sã elaboreze programe proprii de protecþie a mediului
ºi sã integreze obiectivele ºi cerinþele de mediu în
pregãtirea, elaborarea planurilor de protecþie ºi intervenþie
în caz de poluãri ºi accidente ecologice ºi în adoptarea
unor programe de profil, comunicând autoritãþii competente
pentru protecþia mediului toate informaþiile solicitate conform
art. 67 lit. a);
2. sã asigure pregãtirea ºi transmiterea cãtre autoritãþile
competente pentru protecþia mediului a informaþiilor ºi documentaþiei necesare obþinerii avizului de mediu pentru planurile ºi programele pentru care este necesarã evaluarea
de mediu.Ò
68. Articolul 70 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 70. Ñ Autoritãþile administraþiei publice centrale au
urmãtoarele obligaþii:
a) sã elaboreze politica ºi strategia aplicabile în propriul
domeniu de activitate în conformitate cu principiile prezentei
legi;
b) sã asigure integrarea politicilor de mediu în politicile
specifice;
c) sã elaboreze planuri ºi programe sectoriale, cu respectarea prevederilor prezentei legi;
d) sã asigure în structura lor organizatoricã compartimente cu atribuþii în domeniul protecþiei mediului, încadrate
cu personal de specialitate;
e) sã dezvolte, cu sprijinul autoritãþii publice centrale
pentru protecþia mediului, programe de restructurare, în
acord cu strategia pentru protecþia mediului ºi politica de
mediu, ºi sã asiste unitãþile aflate în coordonarea, în
subordinea sau sub autoritatea lor, la punerea în aplicare a
acestor programe;
f) sã elaboreze normele ºi reglementãrile specifice
domeniului de activitate pe linia protecþiei mediului ºi sã le
înainteze pentru avizare autoritãþii publice centrale pentru
protecþia mediului;
g) sã semnaleze mãsura în care unele prevederi pot
împiedica vreo autoritate sã acþioneze eficient pentru protecþia mediului ºi totodatã sã arate progresul fãcut prin
aplicarea prezentei legi.Ò
69. Dupã articolul 70 se introduce articolul 70 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 701. Ñ Autoritatea publicã centralã pentru dezvoltare ºi prognozã are urmãtoarele atribuþii ºi responsabilitãþi:
a) elaboreazã politicile de dezvoltare pe baza principiilor
dezvoltãrii durabile, cu luarea în considerare a posibilelor
efecte asupra mediului;
b) integreazã în politica proprie mãsuri ºi acþiuni de
refacere a zonelor afectate ºi mãsuri de prevenire a producerii dezastrelor;
c) elaboreazã Planul naþional de dezvoltare regionalã ºi
celelalte planuri ºi programe, în concordanþã cu principiile
ºi cu prevederile prezentei legi.Ò
70. Articolul 71 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 71. Ñ Autoritatea publicã centralã pentru sãnãtate
are urmãtoarele atribuþii ºi rãspunderi:
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a) organizeazã ºi coordoneazã activitatea de monitorizare a stãrii de sãnãtate a populaþiei în relaþie cu factorii
de risc din mediu;
b) supravegheazã ºi controleazã calitatea apei potabile
ºi de îmbãiere, precum ºi calitatea produselor alimentare;
c) elaboreazã, în colaborare cu autoritatea publicã centralã pentru protecþia mediului, reglementãri privind calitatea
ºi igiena mediului ºi asigurã controlul aplicãrii acestora;
d) colaboreazã cu autoritatea publicã centralã pentru
protecþia mediului în managementul calitãþii mediului în
relaþie cu starea de sãnãtate a populaþiei;
e) colaboreazã cu celelalte ministere cu reþea sanitarã
proprie pentru cunoaºterea exactã a stãrii de sãnãtate a
populaþiei ºi pentru respectarea normelor de igienã a mediului din domeniul lor de activitate;
f) colaboreazã la nivel central ºi local în asigurarea
accesului publicului la informaþia de sãnãtate în relaþie cu
mediul.Ò
71. Articolul 73 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 73. Ñ Autoritatea publicã centralã pentru educaþie
ºi cercetare asigurã:
a) adaptarea planurilor ºi programelor de învãþãmânt la
toate nivelurile, în scopul însuºirii noþiunilor ºi principiilor de
protecþia mediului, pentru conºtientizarea, instruirea ºi formarea în acest domeniu;
b) promovarea tematicilor de studii ºi programe de cercetare care rãspund prioritãþilor stabilite de autoritatea
publicã centralã pentru protecþia mediului;
c) elaborarea programelor educaþionale în scopul
formãrii unui comportament responsabil faþã de mediu.Ò
72. Dupã articolul 73 se introduc articolele 731 ºi 732 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 731. Ñ Autoritatea publicã centralã pentru industrie
ºi resurse are urmãtoarele atribuþii:
a) elaboreazã ºi aplicã la nivel naþional strategia de
exploatare a resurselor naturale neregenerabile, în concordanþã cu principiile dezvoltãrii durabile ºi cu prevederile
prezentei legi;
b) colaboreazã la elaborarea ºi promovarea cadrului
legislativ care asigurã aplicarea principiului prevenirii ºi controlului integrat al poluãrii pentru anumite instalaþii
industriale;
c) colaboreazã la elaborarea mecanismelor financiare
pentru stimularea utilizãrii celor mai bune tehnici disponibile la instalaþiile supuse autorizãrii integrate de mediu;
d) elaboreazã politica în domeniul reciclãrii materialelor.
Art. 732. Ñ Autoritatea publicã centralã pentru agriculturã, alimentaþie ºi pãduri are urmãtoarele atribuþii ºi
rãspunderi:
a) asigurã protecþia ºi conservarea solurilor ºi menþinerea patrimoniului funciar în conformitate cu standardele de
calitate;
b) iniþiazã actul normativ care aprobã volumul anual de
tãieri de masã lemnoasã, pe baza avizului de mediu eliberat de autoritatea competentã de mediu dupã aplicarea
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.Ò
73. Articolul 74 se abrogã.
74. Articolul 75 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 75. Ñ Autoritatea publicã centralã pentru lucrãri
publice, transporturi ºi locuinþe are urmãtoarele atribuþii ºi
rãspunderi:
a) dezvoltã planuri ºi programe care materializeazã politica naþionalã de amenajare a teritoriului ºi localitãþilor, cu
respectarea principiilor protecþiei ºi conservãrii mediului stabilite prin prezenta lege;

11

b) integreazã în planurile de amenajare a teritoriului ºi
de urbanism prevederile strategiei pentru protecþia mediului, ale planurilor ºi programelor de gestionare a mediului;
c) elaboreazã ºi aplicã programe pentru dezvoltarea
transporturilor multimodale ºi a transportului combinat, cu
respectarea prevederilor prezentei legi privind evaluarea
impactului asupra mediului;
d) asigurã, pe baza normelor avizate de autoritatea
publicã centralã pentru protecþia mediului, controlul gazelor
de eºapament, intensitãþii zgomotelor ºi vibraþiilor produse
de autovehicule ºi transportul de mãrfuri;
e) elaboreazã ºi dezvoltã planuri de acþiune ºi programe
privind îmbunãtãþirea calitãþii ºi protecþiei mediului pentru
toate modurile de transport.Ò
75. Dupã articolul 75 se introduce articolul 75 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 75 1 . Ñ Ministerul de Interne are urmãtoarele
atribuþii ºi rãspunderi:
a) realizeazã activitatea de protecþie a mediului prin
structuri proprii care desfãºoarã acþiuni de control, îndrumare ºi coordonare, în scopul pãstrãrii ºi menþinerii echilibrului ecologic în domeniile sale de responabilitate;
b) elaboreazã norme ºi instrucþiuni specifice, în concordanþã cu respectarea principiilor prezentei legi, pentru
domeniile sale de activitate;
c) supravegheazã respectarea de cãtre personalul aflat
în subordine a normelor de protecþie a mediului pentru
activitãþile proprii;
d) aplicã sancþiuni pentru încãlcarea de cãtre personalul
Ministerului de Interne a legislaþiei de protecþie a mediului
în domeniul sãu de activitate;
e) sprijinã reprezentanþii autoritãþilor publice pentru protecþia mediului în exercitarea controlului transporturilor de
materiale, pe baza normelor avizate de autoritatea publicã
centralã pentru protecþia mediului;
f) conduce acþiunile de prevenire, protecþie ºi intervenþie
în caz de accidente ecologice ºi poluãri majore, prin
Comandamentul Protecþiei Civile.Ò
76. Articolul 76 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 76. Ñ Autoritatea publicã centralã pentru turism
urmãreºte protejarea patrimoniului natural, inclusiv prin
mãsuri impuse unitãþilor care desfãºoarã activitãþi în acest
domeniu, ºi încurajeazã aplicarea principiilor ecoturismului.Ò
77. La articolul 77 se introduce litera f) cu urmãtorul
cuprins:
”f) asigurã, prin serviciile publice ºi agenþii economici
responsabili, luarea mãsurilor de salubrizare stradalã, de
întreþinere ºi gospodãrire a spaþiilor verzi, a pieþelor ºi a
parcurilor publice.Ò
78. La articolul 80, literele a) ºi b) vor avea urmãtorul
cuprins:
”a) solicitã ºi obþin avizul, acordul ºi/sau autorizaþia de
mediu potrivit prevederilor prezentei legi;
b) asistã persoanele împuternicite cu activitãþi de
inspecþie, punându-le la dispoziþie evidenþa mãsurãtorilor
proprii ºi toate celelalte documente relevante, ºi le faciliteazã controlul activitãþilor ai cãror titulari sunt ºi prelevarea
de probe; asigurã accesul persoanelor împuternicite la
instalaþiile tehnologice generatoare de impact asupra
mediului, la echipamentele ºi instalaþiile de depoluare a
mediului, precum ºi în spaþiile sau în zonele potenþial
generatoare de impact asupra mediului;Ò
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79. La articolul 80, dupã litera b) se introduce litera b1)
cu urmãtorul cuprins:
”b1) realizeazã mãsurile impuse anterior de persoanele
împuternicite cu inspecþia;Ò
80. Articolul 83 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 83. Ñ Constituie contravenþii încãlcarea urmãtoarelor prevederi din lege:
a) obligaþia persoanelor fizice ºi juridice de solicitare ºi
obþinere a avizului, acordului ºi autorizaþiei de mediu,
menþionate la art. 8 alin. 2, 3, 5, 7, art. 17, art. 21, alin. 1
lit. a), art. 29 lit. a), art. 34 lit. a) ºi b), art. 54. lit. a) ºi la
art. 80 lit. a);
b) obligaþia efectuãrii evaluãrii impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 8 alin. 4;
c) obligaþia efectuãrii bilanþului de mediu, conform prevederilor art. 8 alin. 6, art. 10 alin. 3 ºi ale art. 15 alin. 1;
d) obligaþia persoanelor fizice ºi juridice referitoare la
mediatizarea proiectelor ºi activitãþilor pentru care se solicitã aviz, acord sau autorizaþie menþionate la art. 12
alin. 3;
e) obligaþiile persoanelor fizice ºi juridice de realizare a
sistemelor proprii de supraveghere ºi de raportare, la care
fac referire art. 11 alin. 2, art. 21 lit. b) ºi d), art. 34 lit. c)
ºi d), art. 47 lit. b) ºi art. 80 lit. e);
f) obligaþiile proprietarilor ºi deþinãtorilor legali de teren,
menþionate la art. 45 ºi la art. 52 lit. a)Ñd);
g) obligaþiile deþinãtorilor, cu orice titlu, ai pãdurilor, ai
vegetaþiei forestiere ºi ai pajiºtilor, referitoare la exploatarea resurselor pãdurii, fondului cinegetic ºi piscicol, în limitele potenþialului de regenerare, a pajiºtilor, în limitele
bonitãþii, precum ºi de protecþie a patrimoniului forestier,
cinegetic, piscicol ºi al pajiºtilor din cadrul ariilor naturale
protejate, prevãzute la art. 53 lit. a), c), d), h), h1), h2) ºi i);
h) obligaþiile autoritãþilor administraþiei publice locale,
precum ºi ale persoanelor fizice ºi juridice, dupã caz,
prevãzute la art. 61 lit. g) ºi la art. 63;
i) obligaþiile autoritãþilor administraþiei publice locale privind: supravegherea aplicãrii prevederilor din planurile de
urbanism ºi amenajarea teritoriului; supravegherea agenþilor
economici din subordine pentru prevenirea eliminãrii accidentale de poluanþi sau depozitãrii necontrolate de deºeuri
ºi dezvoltarea sistemelor de colectare a deºeurilor refolosibile; asigurarea serviciilor cu specialiºti în ecologie urbanã
ºi protecþia mediului, menþionate la art. 61 lit. a), c), e) ºi
f), art. 63 alin. 1 ºi la art. 77 lit. a), b), d) ºi f);
j) obligaþiile autoritãþilor publice centrale ºi locale,
menþionate la art. 9 alin. 2, art. 46, art. 69 pct. 2, art. 701,
71, 72, 73, 731, 732, 75, 751, 76, 78 ºi 79;
k) obligaþia agenþilor economici care desfãºoarã activitãþi
generatoare de risc major, prevãzutã la art. 81 alin. 2;
l) obligaþiile autoritãþilor administraþiei publice locale privind respectarea prevederilor din planurile de urbanism cu
privire la amplasarea obiectivelor industriale, a cãilor ºi mijloacelor de transport, a reþelelor de canalizare, a staþiilor
de epurare, a depozitelor de deºeuri menajere, stradale ºi
industriale ºi a altor obiective ºi activitãþi, fãrã a prejudicia
salubritatea, ambientul, spaþiile de odihnã, tratament ºi
recreere, starea de sãnãtate ºi de confort a populaþiei,
menþionate la art. 61 lit. b) ºi h);
m) obligaþiile autoritãþilor administraþiei publice locale,
menþionate la art. 62;
n) obligaþiile persoanelor fizice ºi juridice de a furniza ºi
utiliza informaþii corecte pentru elaborarea evaluãrilor
impactului asupra mediului ºi a bilanþurilor de mediu,
prevãzute la art. 12 alin. 6;

o) obligaþia persoanelor juridice de a asigura mãsuri ºi
dotãri speciale pentru izolarea ºi protecþia fonicã a surselor
generatoare de zgomot ºi vibraþii, prevãzute la art. 47
lit. e);
p) obligaþiile persoanelor fizice ºi juridice, prevãzute la
art. 15 alin. 3, art. 29 alin. 1 lit. c) ºi alin. 2, art. 35
alin. 2, 3, 5, 7 ºi 8 ºi la art. 54 lit. b);
q) obligaþiile persoanelor juridice, prevãzute la art. 40
lit. a), b) ºi c);
r) obligaþiile persoanelor fizice ºi juridice de a se
conforma dispoziþiilor autoritãþilor pentru protecþia mediului,
prevãzute la art. 47 lit. d), art. 80 lit. b) ºi b1);
s) obligaþiile persoanelor fizice ºi juridice de respectare
a normelor ºi performanþelor tehnologice, menþionate la
art. 26 alin. 1, art. 34 lit. b) ºi la art. 47 lit. c);
t) obligaþiile persoanelor fizice ºi juridice privind respectarea reglementãrilor privind îngrãºãmintele chimice, produsele de uz fitosanitar ºi orice alte substanþe chimice,
utilizarea de surse de radiaþii ionizante, privind protecþia
atmosferei ºi a apelor, exploatarea raþionalã a resurselor
naturale, precum ºi nerespectarea regimurilor speciale de
protecþie, prevãzute la art. 29 alin. 1 lit. b), d), f) ºi alin. 2,
art. 34 lit. f), art. 47 lit. a) ºi la art. 53 lit. b);
u) obligaþiile persoanelor fizice ºi juridice privind refacerea cadrului natural ºi/sau conservarea naturii, conform
celor prevãzute la art. 53 lit. f) ºi g), art. 54 lit. b) ºi la
art. 80 lit. d) ºi h).
Contravenþiile menþionate la alin. 1 se sancþioneazã
dupã cum urmeazã:
a) cu amendã de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoane fizice ºi de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei
pentru persoane juridice, cele de la lit. a)Ñh);
b) cu amendã de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei
pentru persoane fizice ºi de la 50.000.000 lei la
150.000.000 lei pentru persoane juridice, cele de la lit. i)Ñq);
c) cu amendã de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei
pentru persoane fizice ºi de la 75.000.000 lei la
225.000.000 lei pentru persoane juridice, cele de la lit. r)Ñu).
Cuantumul amenzilor contravenþionale se reactualizeazã
prin hotãrâre a Guvernului.Ò
81. Articolul 84 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 84. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
amenzilor prevãzute la art. 83 se fac de personalul împuternicit din cadrul autoritãþilor publice centrale ºi teritoriale
pentru protecþia mediului, precum ºi din cadrul autoritãþilor
administraþiei publice locale, de cãtre ofiþerii de poliþie ºi de
personalul Ministerului Apãrãrii Naþionale, împuternicit în
domeniile sale de activitate conform atribuþiilor stabilite
prin lege.
Prezenta lege se completeazã cu prevederile Ordonanþei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor.Ò
82. Articolul 85 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 85. Ñ Constituie infracþiuni urmãtoarele fapte, dacã
au fost de naturã sã punã în pericol viaþa ori sãnãtatea
umanã, animalã sau vegetalã:
a) defriºarea vegetaþiei lemnoase din afara fondului
forestier, situatã pe terenuri cu pante foarte mari sau la
limita superioarã de altitudine a vegetaþiei forestiere, cu
încãlcarea prevederilor art. 53 lit. e);
b) provocarea de poluare accidentalã datoritã nesupravegherii executãrii lucrãrilor noi, funcþionãrii instalaþiilor,
echipamentelor tehnologice ºi de tratare ºi neutralizare,
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menþionate în prevederile acordului ºi/sau autorizaþiei de
mediu, cu încãlcarea prevederilor art. 80 lit. e);
c) provocarea de poluare prin evacuarea, cu ºtiinþã, în
apã, în atmosferã sau pe sol a unor deºeuri sau substanþe
periculoase, cu nerespectarea prevederilor art. 80 lit. i);
d) nerespectarea restricþiilor sau interdicþiilor stabilite
pentru protecþia apei ºi a atmosferei, potrivit prevederilor
art. 40 lit. a)Ñd) ºi ale art. 47 lit. a)Ðd);
e) folosirea de momeli periculoase ºi de mijloace electrice pentru omorârea animalelor sãlbatice ºi a peºtilor în
scopul consumului sau al comercializãrii, cu încãlcarea prevederilor art. 29 alin. 1 lit. g) ºi alin. 2;
f) producerea de zgomote peste limitele admise, dacã
prin aceasta se pune în pericol grav sãnãtatea umanã, cu
nerespectarea prevederilor art. 47 lit. e);
g) nerespectarea restricþiilor ºi a interdicþiilor la vânat ºi
pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin
lege ºi în zonele cu regim de protecþie integralã, potrivit
prevederilor art. 53 lit h), h1) ºi h2);
h) continuarea activitãþii dupã suspendarea acordului sau
autorizaþiei de mediu, cu încãlcarea prevederilor art. 10
alin. 2;
i) nesupravegherea ºi neasigurarea depozitelor de
deºeuri ºi substanþe periculoase, precum ºi nerespectarea
obligaþiei de depozitare a îngrãºãmintelor chimice ºi produselor de uz fitosanitar numai ambalate ºi în locuri protejate, potrivit art. 29 alin. 1 lit. c) ºi alin. 2;
j) prezentarea în lucrãrile privind evaluarea impactului
asupra mediului a unor concluzii ºi informaþii false, cu
încãlcarea prevederilor art. 12 alin. 6;
k) introducerea în þarã a unor deºeuri sau substanþe
periculoase în scopul depozitãrii ºi/sau distrugerii, cu nerespectarea prevederilor art. 17, art. 21 lit. e) ºi ale art. 23;
l) introducerea pe piaþã a unor substanþe ºi preparate
chimice periculoase fãrã respectarea legislaþiei specifice în
domeniu, cu încãlcarea prevederilor art. 16Ñ18;
m) transportul sau tranzitul de produse de uz fitosanitar, substanþe sau deºeuri periculoase fãrã autorizaþie, potrivit prevederilor art. 16, 17, 18 ºi ale art. 231;
n) omisiunea de a raporta prompt despre orice accident
major, cu încãlcarea prevederilor art. 21 lit. d) ºi ale
art. 80 lit. f);
o) producerea, livrarea ºi utilizarea îngrãºãmintelor chimice ºi a produselor de uz fitosanitar neautorizate, cu
nerespectarea prevederilor art. 26;
p) nerespectarea interdicþiilor în legãturã cu utilizarea pe
terenuri agricole de produse de uz fitosanitar sau
îngrãºãminte chimice, potrivit prevederilor art. 29 alin. 1
lit. d)Ñf) ºi alin. 2;
q) provocarea datoritã nesupravegherii surselor de
radiaþii ionizante a contaminãrii mediului ºi/sau a expunerii
populaþiei la radiaþii ionizante, omisiunea de a raporta
prompt creºterea peste limitele admise a contaminãrii
mediului, aplicarea necorespunzãtoare sau neluarea mãsurilor de intervenþie în caz de accident nuclear, cu încãlcarea
prevederilor art. 34 lit. c)Ñe);
r) descãrcarea apelor uzate ºi a deºeurilor de pe nave
sau platforme plutitoare direct în apele naturale sau provocarea, cu ºtiinþã, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme
plutitoare, a unor substanþe sau deºeuri periculoase, cu
încãlcarea prevederilor art. 40 lit. d);
s) ascunderea unor date sau difuzarea de cãtre
funcþionarii publici de informaþii false în legãturã cu calitatea mediului ºi sãnãtatea umanã, cu încãlcarea prevederilor
art. 69;
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t) continuarea activitãþii dupã dispunerea încetãrii acesteia, cu încãlcarea prevederilor art. 80 lit. c);
u) luarea mãsurilor de eliminare totalã a substanþelor ºi
preparatelor chimice periculoase care au devenit deºeuri,
cu nerespectarea prevederilor art. 21 lit. c);
v) refuzul intervenþiei în cazul poluãrii accidentale a apelor ºi a zonelor de coastã, potrivit prevederilor art. 40
lit. c);
x) controlul, la introducerea ºi scoaterea din þarã a substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase, pe baza reglementãrilor autoritãþii publice centrale pentru protecþia
mediului ºi a celor privind transportul internaþional al mãrfurilor periculoase, introducerea în þarã a culturilor de microorganisme, plante ºi animale vii din flora ºi fauna sãlbaticã
fãrã acordul eliberat de autoritatea publicã centralã pentru
protecþia mediului, cu încãlcarea prevederilor art. 20 ºi ale
art. 35 alin. 6.
Infracþiunile menþionate la alin. 1 se pedepsesc dupã
cum urmeazã:
a) cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendã
de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei, dacã faptele
sãvârºite au fost de naturã sã punã în pericol viaþa ori
sãnãtatea umanã, animalã sau vegetalã, pentru cele
prevãzute la lit. a)Ñd);
b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã
de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru cele
prevãzute la lit. e)Ñj);
c) cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru cele prevãzute
la lit. k)Ñt);
d) cu închisoare de la 2 la 7 ani pentru cele prevãzute
la lit. u)Ñx).
Dacã infracþiunile pedepsite conform alin. 2 lit. c) ºi d)
au pus în pericol sãnãtatea sau integritatea corporalã a
unui numãr mare de persoane, au avut vreuna dintre
urmãrile prevãzute în art. 182 din Codul penal ori au cauzat o pagubã materialã importantã, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani ºi interzicerea unor drepturi, iar
în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor
persoane ori pagube importante economiei naþionale,
pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani ºi interzicerea unor drepturi.
Tentativa se pedepseºte.Ò
83. Articolul 86 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 86. Ñ Constatarea ºi cercetarea infracþiunilor se
fac din oficiu de cãtre organele de urmãrire penalã, conform competenþelor legale.
Descoperirea, în exercitarea atribuþiilor prevãzute de
lege, de cãtre personalul împuternicit din cadrul autoritãþilor
competente pentru protecþia mediului, a sãvârºirii oricãreia
dintre infracþiunile prevãzute la art. 85 se aduce de îndatã
la cunoºtinþã organului de urmãrire penalã competent, potrivit legii de procedurã penalã.Ò
84. Titlul capitolului VI va avea urmãtorul cuprins:
”CAPITOLUL VI
Dispoziþii finaleÒ
85. Articolul 88 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 88. Ñ În sensul prezentei legi autoritatea publicã
centralã pentru protecþia mediului este Ministerul Apelor ºi
Protecþiei Mediului.Ò
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86. Articolul 89 se abrogã.
Art. II. Ñ Se aprobã prin hotãrâre a Guvernului:
a) prevederile cuprinse la art. 72 alin. 5, în termen de
18 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe
de urgenþã;
b) prevederile cuprinse la art. 8 alin. 4, în termen de
30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã;
c) prevederile cuprinse la art. 13 alin. 3, în termen de
180 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã.
Art. III. Ñ Se aprobã prin ordin al conducãtorului autoritãþii publice centrale pentru protecþia mediului:
a) prevederile cuprinse la art. 8 alin. 6, în termen de
90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã;
b) prevederile cuprinse la art. 11 alin. 1, în termen de
90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã;
c) prevederile cuprinse la art. 12 alin. 5, în termen de
90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã;
d) prevederile cuprinse la art. 172, în termen de 1 an
de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de
urgenþã.

Art. IV. Ñ Procedurile de autorizare aflate în derulare la
data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã
continuã potrivit dispoziþiilor legale conþinute în Legea protecþiei mediului nr. 137/1995, republicatã, în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000
ºi în procedurile de autorizare emise în aplicarea acesteia,
pânã la aprobarea acestora potrivit art. II lit. b) ºi art. III
lit. b).
Art. V. Ñ În cuprinsul Legii protecþiei mediului
nr. 137/1995 se înlocuiesc urmãtoarele sintagme:
Ñ agenþii teritoriale pentru protecþia mediului, cu autoritãþi
publice teritoriale pentru protecþia mediului;
Ñ proprietarul, cu titularul proiectului/activitãþii;
Ñ pesticide, cu produse de uz fitosanitar.
Art. VI. Ñ Anexa nr. I la Legea protecþiei mediului
nr. 137/1995, republicatã, se înlocuieºte cu anexa la prezenta ordonanþã de urgenþã, iar anexa nr. II la aceeaºi
lege se abrogã.
Art. VII. Ñ Legea protecþiei mediului nr. 137/1995, republicatã, cu modificãrile ulterioare, precum ºi cu modificãrile
ºi completãrile aduse prin prezenta ordonanþã de urgenþã,
va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dupã aprobarea ei de cãtre Parlamentul României,
dându-se articolelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 20 iunie 2002.
Nr. 91.
ANEXÃ
DEFINIÞIILE

unor termeni specifici utilizaþi în prezenta lege
Ñ acord de mediu Ñ decizia autoritãþii competente pentru protecþia mediului, care dã dreptul titularului de proiect
sã realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat în scris, prin care se stabilesc condiþiile
de realizare a proiectului, din punct de vedere al protecþiei
mediului;
Ñ acord integrat de mediu Ñ act tehnico-juridic emis de
autoritatea competentã pentru protecþia mediului, conform
dispoziþiilor legale în vigoare, care acordã dreptul de a stabili condiþiile de realizare a unei activitãþi încã din etapa de
proiectare, care sã asigure cã instalaþia corespunde
cerinþelor legislaþiei în vigoare. Acordul poate fi eliberat
pentru una sau mai multe instalaþii ori pãrþi ale instalaþiilor
situate pe acelaºi amplasament;
Ñ anumite planuri ºi programe Ñ planurile ºi programele,
inclusiv cele cofinanþate de Comunitatea Europeanã, precum ºi modificãrile acestora, care se supun adoptãrii de
cãtre autoritãþile publice la nivel naþional, regional sau local
ori care sunt pregãtite de aceste autoritãþi în vederea
adoptãrii de Parlament sau de Guvern printr-o procedurã

legislativã ºi care sunt impuse prin prevederi legislative, de
reglementare sau administrative;
Ñ arie naturalã protejatã Ñ zona terestrã, acvaticã
ºi/sau subteranã, cu perimetru legal stabilit ºi având un
regim special de ocrotire ºi conservare, în care existã specii de plante ºi animale sãlbatice, elemente ºi formaþiuni
biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altã naturã, cu valoare ecologicã, ºtiinþificã
sau culturalã deosebitã;
Ñ atmosferã Ñ masa de aer care înconjoarã suprafaþa
terestrã, incluzând ºi stratul protector de ozon;
Ñ autorizare Ñ parcurgerea etapelor procedurale având
drept scop obþinerea avizului, acordul ºi/sau a autorizaþiei
de mediu;
Ñ autorizaþie de mediu Ñ act tehnico-juridic eliberat în
scris de autoritãþile competente pentru protecþia mediului,
prin care sunt stabilite condiþiile ºi/sau parametrii de
funcþionare a unei activitãþi existente sau pentru punerea în
funcþiune a unei activitãþi noi pentru care anterior a fost
emis acord de mediu;
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Ñ autorizaþie integratã de mediu Ñ act tehnico-juridic
emis de autoritãþile competente, conform dispoziþiilor legale
în vigoare, care dã dreptul de a exploata în totalitate sau
în parte o instalaþie, în anumite condiþii care sã asigure cã
instalaþia corespunde cerinþelor privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii. Autorizaþia poate fi eliberatã pentru
una sau mai multe instalaþii sau pãrþi ale instalaþiilor situate
pe acelaºi amplasament ºi care sunt exploatate de acelaºi
titular;
Ñ autorizaþie pentru activitatea nuclearã Ñ act tehnicojuridic prin care autoritatea competentã de reglementare în
domeniul nuclear autorizeazã titularul activitãþii sã amplaseze, sã proiecteze, sã achiziþioneze, sã fabrice, sã producã, sã construiascã, sã transporte, sã importe, sã
exporte, sã punã în funcþiune, sã posede, sã foloseascã,
sã opereze, sã transfere, sã dezafecteze ºi sã dispunã de
orice sursã de radiaþii ionizante, instalaþii nucleare sau
amenajãri pentru gospodãrirea deºeurilor radioactive;
Ñ autoritate competentã pentru protecþia mediului Ñ
autoritatea publicã centralã pentru protecþia mediului sau,
dupã caz, autoritãþile publice teritoriale pentru protecþia
mediului;
Ñ autoritãþi publice teritoriale pentru protecþia mediului Ñ
inspectoratele pentru protecþia mediului ºi Administraþia
Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ;
Ñ avize de mediu emise de autoritatea competentã
pentru protecþia mediului:
¥ avizul de mediu pentru planuri ºi programe Ñ act tehnico-juridic eliberat în scris de autoritatea competentã pentru protecþia mediului, care confirmã integrarea aspectelor
privind protecþia mediului în planul sau programul supus
adoptãrii;
¥ avizul de mediu pentru stabilirea obligaþiilor de mediu Ñ
act tehnico-juridic eliberat în scris de autoritatea competentã pentru protecþia mediului, prin care sunt stabilite
obligaþiile de mediu, ca prevederi ale unui program pentru
conformare, în vederea asumãrii acestora de cãtre pãrþile
implicate, în urmãtoarele situaþii: schimbarea titularului unei
activitãþi cu impact asupra mediului ºi/sau modificarea ori
încetarea unor astfel de activitãþi, inclusiv pentru vânzare
de acþiuni, vânzãri de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmatã de închidere, lichidare în condiþiile
legii. Documentul este emis în scopul cunoaºterii impactului
asupra mediului de cãtre pãrþile implicate în tranzacþie ºi
asumãrii responsabilitãþilor privind protecþia mediului;
¥ avizul de mediu pentru produse de uz fitosanitar Ñ act
tehnico-juridic eliberat în scris de autoritatea publicã centralã pentru protecþia mediului, necesar în procedura de
omologare a produselor de uz fitosanitar;
Ñ bilanþ de mediu Ñ lucrare elaboratã de persoane
fizice sau juridice atestate conform legii, care conþine elementele analizei tehnice prin care se obþin informaþii asupra cauzelor ºi consecinþelor efectelor negative cumulate,
anterioare, prezente ºi anticipate, în scopul cuantificãrii
impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; în
cazul în care bilanþul de mediu identificã un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a
riscului;
Ñ biodiversitate Ñ diversitatea dintre organismele vii
provenite din ecosistemele acvatice ºi terestre, precum ºi
dintre complexele ecologice din care acestea fac parte;
cuprinde diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii ºi
între ecosisteme;
Ð biotehnologie Ñ aplicaþie tehnologicã în care se utilizeazã sisteme biologice, organisme vii, componentele sau
derivatele acestora, pentru realizarea ori modificarea de
produse sau procedee cu folosinþã specificã;
Ñ cele mai bune tehnici disponibile Ñ stadiul de dezvoltare cel mai avansat ºi eficient înregistrat în dezvoltarea
unei activitãþi ºi a modurilor de exploatare, care demonstreazã posibilitatea practicã de a constitui referinþa pentru
stabilirea valorilor limitã de emisie în scopul prevenirii, iar
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în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globalã a emisiilor ºi a impactului asupra mediului în
întregul sãu;
Ñ deteriorarea mediului Ñ alterarea caracteristicilor
fizico-chimice ºi structurale ale componentelor naturale ale
mediului, reducerea diversitãþii sau productivitãþii biologice a
ecosistemelor naturale ºi antropizate, afectarea mediului
natural cu efecte asupra calitãþii vieþii, cauzate, în principal,
de poluarea apei, atmosferei ºi solului, supraexploatarea
resurselor, gospodãrirea ºi valorificarea lor deficitarã, ca ºi
prin amenajarea necorespunzãtoare a teritoriului;
Ñ deºeuri Ñ orice substanþã sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaþia specificã privind regimul
deºeurilor, pe care deþinãtorul îl aruncã, are intenþia sau
are obligaþia de a-l arunca;
Ð deºeuri periculoase Ñ deºeurile încadrate generic,
conform legislaþiei specifice privind regimul deºeurilor, în
aceste tipuri sau categorii de deºeuri ºi care au cel puþin
un constituent sau o proprietate care face ca acestea sã
fie periculoase;
Ñ dezvoltare durabilã Ñ dezvoltarea care corespunde
necesitãþilor prezentului, fãrã a compromite posibilitatea
generaþiilor viitoare de a le satisface pe ale lor;
Ñ echilibru ecologic Ñ ansamblul stãrilor ºi interrelaþiilor
dintre elementele componente ale unui sistem ecologic,
care asigurã menþinerea structurii, funcþionarea ºi dinamica
idealã a acestuia;
Ñ ecosistem Ñ complex dinamic de comunitãþi de
plante, animale ºi microorganisme ºi mediul lor lipsit de
viaþã, care interacþioneazã într-o unitate funcþionalã;
Ñ ecoturism Ñ turism în zonele naturale relativ
neatinse, practicat astfel încât sã nu aducã daune mediului
ºi sã contribuie direct la protecþia ºi gospodãrirea permanentã a zonelor respective;
Ñ efluent Ñ orice formã de deversare în mediu, emisie
punctualã sau difuzã, inclusiv prin scurgere, jeturi, injecþie,
inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare;
Ñ eliminare Ñ orice operaþiune efectuatã asupra
deºeurilor, conform definiþiei prevãzute în Legea
nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deºeurilor;
Ñ emisie Ñ evacuarea directã sau indirectã, din surse
punctuale sau difuze ale instalaþiei, de substanþe, vibraþii,
cãldurã ori de zgomot în aer, apã sau sol;
Ñ etichetã ecologicã Ñ un simbol grafic ºi/sau un scurt
text descriptiv aplicat pe ambalaj, într-o broºurã sau alt
document informativ, care însoþeºte produsul ºi care oferã
informaþii despre cel puþin unul ºi cel mult 3 tipuri de
impact asupra mediului;
Ñ evaluare de mediu Ñ elaborarea raportului de mediu,
consultarea publicului ºi a autoritãþilor competente implicate
în implementarea anumitor planuri ºi programe, luarea în
considerare a raportului de mediu ºi a rezultatelor acestor
consultãri în procesul decizional ºi asigurarea informãrii
asupra deciziei luate, conform legislaþiei în vigoare;
Ñ evaluarea impactului asupra mediului Ñ proces menit
sã identifice, sã descrie ºi sã stabileascã, în funcþie de fiecare caz ºi în conformitate cu legislaþia în vigoare, efectele
directe ºi indirecte, sinergice, cumulative, principale ºi
secundare ale unui proiect asupra sãnãtãþii oamenilor ºi
mediului; evaluarea impactului asupra mediului face parte
din procedura de autorizare;
Ñ habitat Ñ locul sau tipul de loc în care un organism
sau o populaþie existã în mod natural;
Ñ impact asupra mediului Ñ efecte asupra mediului ca
urmare a desfãºurãrii unei activitãþi antropice;
Ñ impact semnificativ asupra mediului Ñ efecte asupra
mediului, determinate ca fiind importante prin aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea ºi caracteristicile proiectului sau referitoare la caracteristicile anumitor
planuri ºi programe, avându-se în vedere calitatea preconizatã a factorilor de mediu;
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Ñ informaþia de mediu Ñ informaþia definitã în
Convenþia privind accesul la informaþii, participarea publicului la luarea deciziilor ºi accesul la justiþie în probleme de
mediu semnatã la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificatã prin
Legea nr. 86/2000;
Ñ instalaþie Ñ orice unitate tehnicã staþionarã, precum
ºi orice altã activitate direct legatã, sub aspect tehnic, cu
activitãþile unitãþii staþionare aflate pe acelaºi amplasament,
care poate produce emisii ºi efecte asupra mediului;
Ñ mediu Ñ ansamblul de condiþii ºi elemente naturale
ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice ºi anorganice, precum ºi fiinþele vii, sistemele
naturale în interacþiune, cuprinzând elementele enumerate
anterior, inclusiv valorile materiale ºi spirituale, calitatea
vieþii ºi condiþiile care pot influenþa bunãstarea ºi sãnãtatea
omului;
Ñ modificãri semnificative Ñ schimbãri în funcþionarea
unei instalaþii sau în modul de desfãºurare a unei activitãþi
care, dupã opinia autoritãþii competente pentru protecþia
mediului, poate avea un impact negativ semnificativ asupra
oamenilor ºi mediului;
Ñ monitorizarea mediului Ñ supravegherea, prognozarea, avertizarea ºi intervenþia în vederea evaluãrii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de
mediu, în scopul cunoaºterii stãrii de calitate ºi a semnificaþiei ecologice a acestora, a evoluþiei ºi implicaþiilor sociale
ale schimbãrilor produse, urmate de mãsuri care se impun;
Ñ monument al naturii Ñ specii de plante ºi animale
rare sau periclitate, arbori izolaþi, formaþiuni ºi structuri geologice de interes ºtiinþific sau peisagistic;
Ñ poluare Ñ introducerea directã sau indirectã, ca
rezultat al unei activitãþi desfãºurate de om, de substanþe,
de vibraþii, de cãldurã ºi/sau de zgomot în aer, în apã ori
în sol, care pot aduce prejudicii sãnãtãþii umane sau
calitãþii mediului, care pot dãuna bunurilor materiale ori pot
cauza o deteriorare sau o împiedicare a utilizãrii mediului
în scop recreativ sau în alte scopuri legitime;
Ñ poluant Ñ orice substanþã solidã, lichidã, gazoasã
sau sub formã de vapori ori de energie (radiaþie electromagneticã, ionizantã, termicã, fonicã sau vibraþii) care,
introdusã în mediu, modificã echilibrul constituenþilor acestuia ºi al organismelor vii ºi aduce daune bunurilor materiale;
Ñ prejudiciu Ñ efect cuantificabil în cost al daunelor
asupra sãnãtãþii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat
de poluanþi, activitãþi dãunãtoare, accidente ecologice sau
fenomene naturale periculoase;
Ñ program pentru conformare Ñ plan de mãsuri
cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale precizate prin prevederile autorizaþiei de mediu de cãtre titularul
activitãþii, sub controlul autoritãþii competente pentru protecþia mediului, în scopul respectãrii reglementãrilor privind
protecþia mediului;
Ñ proiect Ñ execuþia lucrãrilor de construcþii sau
alte instalaþii ori amenajãri, alte intervenþii asupra cadrului
natural ºi peisajului, inclusiv cele care implicã extragerea
resurselor minerale;
Ñ public Ñ una sau mai multe persoane fizice sau juridice ºi, în concordanþã cu legislaþia ori cu practica
naþionalã, asociaþiile, organizaþiile sau grupurile acestora;

Ñ raport de mediu Ñ parte a documentaþiei anumitor
planuri sau programe, care identificã, descrie ºi evalueazã
efectele posibile asupra mediului ale aplicãrii acestora ºi
alternativele sale raþionale, luând în considerare obiectivele
ºi aria geograficã aferentã;
Ñ resurse naturale Ñ totalitatea elementelor naturale
ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umanã: resurse
neregenerabile Ñ minerale ºi combustibili fosili, regenerabile Ñ apã, aer, sol, florã, faunã sãlbaticã, ºi permanente Ñ
energie solarã, eolianã, geotermalã ºi a valurilor;
Ñ risc ecologic potenþial Ñ probabilitatea producerii unor
efecte negative asupra mediului, care pot fi determinate pe
baza unui studiu de evaluare a riscului;
Ñ sistem de management de mediu Ñ componentã a
sistemului de management general, care include structura
organizatoricã, activitãþile de planificare, responsabilitãþile,
practicile, procedurile, procesele ºi resursele pentru elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea ºi menþinerea politicii
de mediu;
Ñ studiu de evaluare a impactului asupra mediului Ñ
lucrare elaboratã de persoane fizice sau juridice atestate
conform legii, prin care se identificã cauzele ºi efectele
negative asupra mediului ale unor proiecte cu impact semnificativ în cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului;
Ñ studiu de evaluare a riscului Ñ lucrare elaboratã de
persoane fizice sau juridice atestate conform legii, prin care
se realizeazã analiza probabilitãþii ºi gravitãþii principalelor
componente ale impactului
asupra mediului ºi se
stabileºte necesitatea mãsurilor de prevenire, intervenþie
ºi/sau remediere. Studiul de evaluare a riscului face parte
din evaluarea impactului asupra mediului;
Ñ substanþã Ñ orice element chimic ºi orice compus
al acestuia, cu excepþia substanþelor radioactive ºi a organismelor modificate genetic, în înþelesul legislaþiei aflate în
vigoare;
Ñ substanþe periculoase Ñ orice substanþã sau preparat
clasificat ca periculos de legislaþia specificã în domeniul
substanþelor ºi preparatelor chimice;
Ñ sursã de radiaþii ionizante Ñ entitate fizicã, naturalã,
fabricatã sau utilizatã ca element al unei activitãþi care
poate genera expuneri la radiaþii, prin emitere de radiaþii
ionizante sau eliberare de substanþe radioactive;
Ñ titularul proiectului Ñ solicitantul autorizãrii pentru un
anumit proiect sau autoritatea publicã ce iniþiazã un proiect;
titularul de proiect poate fi atât persoanã fizicã, cât ºi juridicã;
Ñ titularul activitãþii Ñ persoanã fizicã sau juridicã
rãspunzãtoare legal pentru desfãºurarea unei activitãþi, prin
drepturi de proprietate, concesiune sau altã formã de împuternicire legalã asupra dreptului de folosinþã a amplasamentului ºi/sau instalaþiilor supuse procedurii de autorizare;
Ñ utilizare durabilã Ñ folosirea resurselor naturale
într-un mod ºi o ratã care sã nu conducã la declinul pe
termen lung al acestora, menþinând potenþialul lor în acord
cu necesitãþile ºi aspiraþiile generaþiilor prezente ºi viitoare;
Ñ zone umede Ñ întinderi de bãlþi, mlaºtini, turbãrii, de
ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare,
unde apa este stãtãtoare sau curgãtoare, dulce, salmastrã
sau sãratã, inclusiv întinderi de apã marinã a cãror
adâncime la reflux nu depãºeºte 6 m.
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