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În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie, 

Guvernul României formulează următorul 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19572005 privind protecţia 

mediului, ini(iată de domnul deputat PNL Roman Florin Claudiu 
(Bp. 79/2020, L. 197/2020). 

I. Principalele reglementări 

Prin iniţiativa legislativă se propune modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările 
Ii completările ulterioare, în sensul clarificării unei obligaţii prevăzute în 

sarcina persoanelor juridice care comercializează şi utilizează îngrăşăminte 

chimice şi produse de protecţie a plantelor, constând in prevederea 
expresă a obligativită(ii stocării acestora conform fişei cu date de 
securitate emisă de producător, precum şi sanc(ionarea contraven(ională a 
nerespectării acesteia. 

II. Observaţii şi propuneri 

1. Referitor la cuprinsul Expunerii de motive semnalăm faptul că, 
potrivit dispoziţiilor art. 6 alin (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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instrumentul de prezentare trebuie să includă cerinţele care reclamă 

intervenţia normativă, cu referire la insuficienţele şi neconcordanţele 

reglementărilor în vigoare, impactul socioeconomic, impactul asupra 
sistemului juridic, consultările derulate în vederea elaborării proiectului de 
act normativ, organizaţiile şi specialiştii consultaţi, precum şi activităţile 

de informare publică. Având în vedere conţinutul sumar prezentat şi 

argumentat, precum şi modalitatea necorespunzătoare de redactare, 
apreciem că Expunerea de motive nu a fost elaborată cu respectarea 
cerintelor mentionate mai sus. 

2. Propunem modificarea defmiţiei de la art. 2 pct. 13 lit. b) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, astfel: "avizul de mediu 
pentru produse de protecţie a plantelor, respectiv pentru îngrăşăminte — 
act administrativ emis de autoritatea competentă de implementare pentru 
protecţia mediului, prin compartimentul cu atribuţii în domeniul respectiv, 
necesar în procedura de omologare a produselor chimice de protecţie a 
plantelor şi respectiv, de autorizare a încrăşămintelor chimice". 

3. Cu privire la pct. 3 din iniţiativa legislativă, arătăm că prevederile 
art. 98 aim . (1) lit, a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 
incriminează fapta de ardere a miriştilor, stufului, tufişurilor şi vegetaţiei 

ierboase in ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, 
faptă sancţionată cu închisoarea de la 3 luni la un an sau amendă. 

Astfel, modificarea propusă cu privire la art. 98 aim . (1) lit, a) are ca 
efect dezincriminarea faptei cuprinse în forma actuală a textului de lege, 
jar in lipsa unei argumentări în cuprinsul Expunerii de motive a necesităţii 
dezincriminării propuse şi având in vedere importanţa valorii sociale 
protejate prin legea in vigoare (medjul înconjurător, dreptul la viată şi 
sănătate), această propunere nu poate fi susţinută. 

Pe de altă parte, in ceea ce priveşte noul conţinut propus pentru 
art. 98 aim . (1) lit, a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, 
semnalăm că fapta se regăseşte deja incriminată in cuprinsul art. 98 
alin. (3) lit, a) având un regim sancţionator mai sever decât eel cuprins in 
propunerea legislativă. 

Astfel, conform art. 98 alin. (3) lit. a), "nesupravegherea şi 
neasigurarea depozitelor de deşeuri şi substanţe periculoase, precum şi 
nerespectarea obligaţiei de depozitare a îngrăşămintelor chimice şi 
produselor de protecţie a plantelor numai ambalate şi în locuri protejate 
constitute infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 3 
ant". 
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Q In acest context, nu poate fi susţinută diminuarea măsurilor cu 
caracter coercitiv, în condiţiile în care aceste situaţii sunt des întâlnite la 
nivelul unor depozite de deşeuri, determinate de un management deficitar 
al acestora şi având drept consecinţă grave probleme legate de poluarea 
mediului şi a stării de sănătate a populaţiei. 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

Guvernul susţine cu observaţii şi propuneri adoptarea acestei 
initiative legislative. 

Senatul României 
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