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Comisia pentru mediu 

'G 

Nr. LXXII/30/12.05.2020 

RAPO RT 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 

mediului 
(L197/2020) 

În conformitate Cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
Comisia pentru mediu, prin adresa nr. L197/2020 din data de 6.04.2020, a fost sesizată 
de către Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra 
Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, iniţiată de domnul Roman 
Florin-Claudiu - deputat PNL. 

Propunerea legislativa are ca obiect modificarea şi completarea Ordonantei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 265/2006 Cu modificările şi completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a dat un aviz favorabil. 

in şedinta on-line din 12.05.2020, membrii comisiei au analizat propunerea 
legislativă şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte raport de admitere, cu 
amendamente admise, prezentate în anexa, care face parte integrantă din 
raport. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, domnul Iulian Stana - secretar de 
stat la Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor. 

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare şi urmează a fi adoptata în conformitate Cu prevederile art.76 alin(2) 
din legea fundamentală. 



Potrivit art.75 alin.(1) din Constitut;ia României, republicată şi al art.92 alin.(7) 
pct. 1 din Regulamentul senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Senatul este prima Camera sesizată. 

Comisia pentru mediu, propune Plenului senatului spre dezbatere "şi adoptare, 
raportul de admitere, cu amendamente admise şi propunerea legislativă. 

Preşedinte, 
senator Allen Coliban 

Secretar, 
senator Cornel-Cristian Resmeriiă 



Comisia pentru mediu 

Nr. LXXIU30/12.05.2020 

AN EXA 

Amendamente admise 

la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului 

. (L197/2020) 

Nr. 
crt. 

Text OUG 195/2005 privind 
protectia mediului 

Text 
propunere legislativă 

Amendament admis Obsevaţii 

1, Art, 2, Art.2 

nemodificat 

nemodificat 

nemodificat 

În sensul prezentei 
ordonante de urgentă, 
termenii şi expresiile de mai 
jos au următoarea 
semnificatie: 

13. avize de mediu emise de 
autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului: 

a) avizul de mediu pentru 
planuri şi programe - act 
tehnico-juridic emis de 
autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului, care 
confirmă integrarea aspectelor 
privind protecţia mediului în 
planul sau programul supus 



adoptării; 

b) avizul de mediu pentru 
produse de protecţie a 
plantelor, respectiv pentru 
autorizarea îngrăşămintelor- 
act administrativ emis de 
autoritatea competentă de 
implementare pentru 

lit.b) a pct.13 al art.2 se 
modifica sî va avea urmatorul 
cuprins: 
b) avizul de mediu pentru
produse de protecţie a
plantelor, respectiv pentru 
îngrăşăminte act
administrativ emis de
autoritatea competentă de
implementare pentru

proteci;ia mediului, prin proteciia mediului, prin
compartimentul Cu atribui;ii compartimentul cu atribuţii în 
în domeniul respectiv, 
necesar în procedura de 

domeniul respectiv, necesar în 
procedura de omologare a 

omologare a produselor de produselor chimice de 
protecţie a plantelor şi, 
respectiv, de autorizare a 

protecţie a plantelor şi, 
respectiv, de autorizare a 

îngrăşămintelor; 

c) avizul de mediu pentru 
produse de protecţie a 
plantelor respectiv pentru 
autorizarea îngrăşămintelor 
chimice - act tehnico-juridic 
emis de autoritatea publică 
centrală pentru protecţia 
mediului, necesar in procedura 
de omologare a produselor de 
protecţie a plantelor şi 
respectiv de autorizare a 
îngrăşămintelor chimice; 

d) aviz Natura 2000 - act 
tehnico-juridic emis de 
autoritatea competentă pentru 

îngrăşămintelor chimice. 

nemodificat 

nemodificat 



protecţia mediului, care 
confirmă integrarea aspectelor 
privind protecţia habitatelor 
naturale şi a speciilor de floră şi 
faună sălbatică in planul sau 
programul supus adoptării; 

4/ 3. La alineatul (1) at 

articolului 98, litera a) se 

modifica şi va avea 

următorul cuprins: 

"a) nesupravegherea şi 
neasigurarea depozitelor de 
deşeuri şi substanţe 
periculoase;". 

Se elimina 

În contextul actual,-
diminuarea măsurilor 
cu caracter coercitiv 
nu reprezintă o 
măsură oportună, in 
conditiile în care 
aceste situatii sunt 
des întâlnite la nivelul 
unor depozite de 
deşeuri, determinate 
de un management 
deficitar at acestora, 
având drept 
consecin#e grave 
probleme legate de 
poluarea mediului şi a 
stării de sănătate a 
populaţiei 


