
Expunere de motive

Initiativa legislativa are drept scop modificarea salariilor de baza 

prevazute pentru personalul care lucreaza in cadrul Agentiilor Judetene pentru 

Protectia Mediului, asftel meat acestea sa fie similare cu cele din Administratia 

Centrala a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.
Agentiile Judetene pentru Protectia Mediului, asa cum sunt definite prin 

HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea §i func^ionarea Agentiei Na^ionale 

pentru Protectia Mediului §i a institutiilor publice aflate m subordinea acesteia, 
cu modificarile si completarile ulterioare, sunt institutii publice cu personalitate 

juridica, aflate m subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia 

mediului.
Prin HG nr. 43/28.01.2020 privind organizarea si functionarea Ministerului 

Mediului, Apelor si Padurilor si pentru modificarea unor acte normative, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Agentiile Judetene pentru Protectia 

Mediului se afla in subordinea acestuia.
Institutiile judetene pentru Protectia Mediului sunt unice la nivelul tarii, 

fiind constituite printr-o lege organica, respectiv Legea nr. 137/1995 - 
Legea protectiei mediului republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
ca institutii de interes national cu urmatoarele competente:

a. Autoritati competente pentru Protectia Mediului - reglementeaza toate 

activitatile care se desfasoara pe mtreg teritoriul Romaniei;
b. Administrator ai tuturor politicilor de Mediu elaborate de catre 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor;
c. Supravegherea si controiul tuturor operatorilor economici care solicita 

acord/aviz/aprobare de mediu pentru activitatile lor;
d. Gestionarea si aplicarea fondurilor europene Tn mtreg sistemul de 

mediu si pe mtreg teritoriul tarii. Mentionam ca niciun fel de proiect nu 

primeste finantare europeana fara avizul celor ce lucreaza in agentiile 

de Mediu.
in prezent, diferenta dintre salariile de baza actuale ale APM-urilor si cele 

din Administratia Centrala (Ministerul Mediului) este mtre 10% - 38%, salarii de 

baza pe functii si grade profesionale, conform Legii 153/2017, cu modificaJile si 
completarile ulterioare.

Motivele care justifica o astfel de interventie legislativa pot fi rezumate



astfel:
1. Necesitatea pastrarii mtregului sistem de Protectie a Mediului unitar, fara 

diferente salariale intre angajatii din acest sistem;
2. Stoparea fenomenului de migrare a personalul angajat al APM-urilor catre 

alte structuri din domeniu;
3. Limitarea pierderiloe cu investitiile in pregatirea si perfectionarea 

angajatilor;
4. Evitarea cazurilor de infringement, care se pot gestiona si rezolva numai m 

echipa, iar in acest moment Romania are mai multe dosare de infringement 
pe care trebuie sa le gestioneze m domeniul mediului:

a. Gropile de gunoi: APM /GNM;
b. Speciile pe cale de disparitie: APM/ARBDD;
c. Microhidrocentralele: APM/GNM;
d. Sterilul de la Halencea: APM/GNM;
e. Praful rosu de la Caras-Severin: (dosarul Moldomin) si malul sarbesc 

(Veliko Gradiste);

Avand imvedere toate aceste argumente a fost elaborata prezenta initiative 

legislativa.

In numele initiatorilor:
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