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Analizând propunerea legislativă privind adoptarea unor 

măsuri pentru protecţia mediului (b437 din 28.09.2021), transmisă de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/4841/04.10.2021 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D922/05.10.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 

alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect, în fapt, modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
completarea art.22 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Intervenţiile legislative vizează, potrivit Expunerii de motive, 

adoptarea unor măsuri „pentru a preîntâmpina deversarea apelor uzate 

în ape subterane, supraterane sau în alte spaţii”, întrucât aceste acţiuni 

„prejudiciază calitatea apelor/mediului”.
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din eategoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 

alin.(l) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată 

este Senatul.



Relevăm faptul că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 
Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
2. întrucât prin prezentul proiect se doreşte să se intervină 

legislativ asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi asupra art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

exprimarea riguroasă a obiectului reglementării, este necesară 

reformularea titlului, astfel:
„Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului şi 
pentru completarea art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea 

în construcţii”.
3. La art.I pct.l, având în vedere că în alfabetul românesc după 

litera „s” urmează litera „ş”, este necesară folosirea „lit.ş)” pentru a 

marca textul preconizat a fi introdus în finalul art.4 ca lit.t).
4. La pct.2 al art.I, pentru considerente de ordin normativ, 

expresia „lit.h) şi lit.i)” din cuprinsul părţii dispozitive se va reda sub 

forma „lit.h) şi i)”.
Această observaţie este valabilă şi pentru pct.3, în ceea ce 

priveşte textul preconizat pentru art.96 alin.(3) pct.15.
Totodată, semnalăm că norma propusă pentru art.58 lit.h), prin 

referirea la „sisteme de urmărire satelitară tip GPS şi de stocare a 

datelor”, nu îndeplineşte cerinţele de claritate şi previzibilitate, 
întrucât respectiva noţiune nu este definită în cuprinsul actului 

normativ de bază.
De asemenea, pentru un spor de rigoare normativă, sintagma 

„autoritatea de mediu competentă” va fi înlocuită cu sintagma 

„autoritatea competentă pentru mediu”.
Ca urmare, pentru unitate în redactare cu celelalte dispoziţii ale 

art.58, precum şi cu alte acte normative din domeniu, propunem ca 

textul preconizat pentru lit.h) să fie reformulat, astfel:
„h) să utilizeze sisteme de localizare prin satelit de tip 

GPS şi de stocare a datelor privind manipularea apelor uzate, date la 

care să aibă acces în timp real autoritatea competentă pentru mediu,
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în cazul deţinerii şi utilizării de autovidanje şi instalaţii de vidanjare a 

apelor uzate”.
Pe de altă parte, apreciem că, pentru a asigura corectitudinea 

datelor furnizate, textul ar trebui să prevadă că respectivele „sisteme 

de localizare prin satelit de tip GPS şi de stocare a datelor privind 

manipularea apelor uzate” sunt omologate sau autorizate.
în acest caz, proiectul trebuie completat, în mod corescuzător, cu 

norme referitoare la autoritatea competentă şi la procedura de 

omologare sau autorizare a respectivelor sisteme.
Totodată, este necesară şi revederea normei propuse pentru lit.i), 

întrucât din formularea textului nu rezultă cui incumbă obligaţia de a 

păstra timp de 6 luni istoricul datelor privind manipularea apelor uzate 

şi deversate prin vidanjare.
5. La pct.3 al art.I, referitor la textul preconizat pentru art.96 

alin.(3) pct.15, semnalăm că stabilirea drept contravenţie a 

nerespectării prevederilor art.4 lit.t) nu este corectă, întrucât respectiva 

normă nu instituie obligaţii concrete în sarcina anumitor persoane 

fizice sau juridice, ci stabileşte, cu caracter general, una dintre 

modalităţile de implementare a principiilor şi a elementelor strategice 

aplicabile în materia protecţiei mediului.
Menţionăm că dispoziţiile care instituie obligaţii în sarcina unor 

persoane fizice şi juridice în legătură cu aspectele prevăzute la art.4 

lit.t) sunt cele propuse prin proiect pentru art.58 lit.h) şi i), a căror 

încălcare constituie contravenţie potrivit art.96 alin.(3) pct.15.
Având în vedere observaţiile de mai sus, trimiterea la dispoziţiile 

art.4 lit.t) trebuie eliminată din textul propus pentru art.96 alin.(3) 

pct.15.
6. La art.96* alin.(2), astfel cum este propus la pct.4 al art.I, 

referitor la reglementarea confiscării obligatorii a bunurilor care au 

fost folosite la săvârşirea contravenţiei, precizăm că soluţia legislativă 

preconizată nu îndeplineşte exigenţele deduse din jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Constituţionale în materie.

Astfel, în Decizia nr. 197/2019, ale cărei considerente sunt 

aplicabile, mutatis mutandis^ reglementării propuse prin proiect. 
Curtea Constituţională, constatând că ..textul de lege criticat nu 

reglementează criterii de individualizare a sancţiunii complementare 

a confiscării mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul 

materialelor lemnoase care nu au provenienţă legală, prin raportare
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la natura şi gravitatea faptei, respectiv condiţia ca terţul proprietar al 

bunului confiscat să cunoască scopul folosirii bunului, a reţinut că 

soluţia legislativă nu este constituţională, întrucât „ww asigură un just 

echilibru între exigenţele generale ale comunităţii referitoare la 

protecţia fondului forestier naţional şi dreptul fundamental de 

proprietate al contravenientului, respectiv al terţului proprietar al 

bunului folosit în vederea săvârşirii contravenţiei, din această 

perspectivă fiind contrar atât dispoziţiilor art.î paragraful 2 din 

Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, cât şi prevederilor art.44 

alin.(8) din Legea fundamentală. In vederea realizării scopului ei 

legitim, măsura privativă de proprietate trebuie să păstreze un 

echilibru just între exigenţele interesului general al comunităţii şi 

apărarea drepturilor fundamentale ale individului (Decizia nr.200 din 

14 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, 
nr.403 din 12 mai 2005), în condiţiile în care proporţionalitatea între 

mijloacele folosite şi scopul vizat este impusă tocmai de necesitatea 

asigurării justului echilibru menţionaC.
Prin urmare, este necesară reanalizarea, reformularea şi 

completarea corespunzătoare a normei propuse pentru art.96* alin.(2), 
astfel încât să fie respectate exigenţele deduse din dispoziţiile 

Constituţiei şi cele ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului.
Totodată, având în vedere că prin prezentul proiect se 

preconizează completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2005 cu un nou articol, art.96^ care stabileşte o nouă 

contravenţie şi regimul sancţionator aferent, este necesară corelarea 

normelor în ansamblul actului normativ de bază.
Astfel, este necesar ca propunerea legislativă să vizeze şi 

modificarea, în mod corespunzător, a art.97 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 195/2005, articol care se referă la constatarea 

contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor şi care, în prezent, face 

trimitere doar la art.96.
7, La partea dispozitivă a art.II, pentru un spor de rigoare 

normativă, sintagma „publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.l2 din 24 ianuarie 1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare” trebuie redată sub forma „republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr,765 din 30 septembrie 

2016, cu modificările şi completările ulterioare”.
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Totodată, având în vedere conţinutul normei preconizate pentru 

apreciem că aceasta ar trebui prevăzută ca alineat distinct al 
art.22, marcat ca alin.(2).

Această observaţie implică reformularea corespunzătoare a
părţii dispozitive a art.Il.

8. Având în vedere numeroasele intervenţii legislative suferite de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi de Legea nr.10/1995, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru respectarea prevederilor 

art.70 alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem inserarea, în finalul proiectului, a 

unui articol, marcat ca „art.IH”, care să cuprindă dispoziţiile de 

republicare ale cele două acte normative, cu următoarea formulare:
„Art.IIL - (1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea 1, nr.ll96 din 30 decembrie 2005, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse 

prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă 

numerotare.
(2) Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.765 din 

30 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, va fi 

repubbcată, dându-se textelor o nouă numerotare”.

Bucureşti 
Nr.892/28.10.2021
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1^03??.EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 12/24 ian. 1995L.nr. 10/1995

Lege privind calitatea în construcţii

1 republicare cu 
renumerotare

U. Of. nr. 765/30 sep. 2016
Lege privind calitatea în construcţii

2 modificări prin O.U.G. nr. 6/2018
Ordonanţâ de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut 
la an. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea tn construcţii 

aprobată prin L. nr. 136/2018

M. Of. nr. 171/23 feb. 2018 termenul prevăzut Ia ari. II din Legea nr. 
163/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. } 0/1995 privind 
calitatea în construcţii, republicata, 
referitor la intrarea în vigoare a măsurilor 
prevăzute la art. 9 Ut. m), n) şi o) din Legea 
nr. 10/1995 se prorogă până la data de 25 
august 2019

M.Of. nr. 508/20 iun. 2018

^completai prin O.U.G. nr. 84/2018 M. Of. nr. 795/18 sep. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul construcţiilor 

aprobată cu modificări prin L. nr. 17/2019

introduce alin. (1_1) la art. 41

M.Of. nr. 33/11 ian. 2019

* completat prin L. nr. 17/2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din 
domeniul construcţiilor

M. Of. nr. 33/11 ian. 2019 introduce alin. (I_1) la art. 41

5 modificări prin L. nr. 97/2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii

M. Of. nr. 359/9 mai 2019 modifică art. 36 pct. / Ht.j); 
introduce Ut. i) la art. 22, Ut. h) la art. 2 7

® modificări prin M. Of. nr. 694/22 aug. 2019
Ordonanţă privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din 
Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii 

aprobată cu modificări prin L. nr. 190/2021

O.G. nr. 18/2019 Termenul prevăzut la art. II din L. nr. 
163/2016, referitor la intrarea în vigoarea 
măsurilor prevăzute la art. 9 Ut. m). n) şi o) 
din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
constinjcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se prorogă până la 
data de 25 august 2021.

M.Of. nr. 681/9 iul. 2021

7 modificări prin L. nr. 7/2020 M. Of. nr. 8/8 ian. 2020
Lege pentru modifrcarea şi completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii

modifică art. 22 Ut. b).f). Ii) şi i), art. 27 Ut. 
g) şi h) şi ari. 36 pct. 1 partea introductivă 
şi Ut.j);
introduce Ut. f_l) la art. 22 şi .tecţiunea 
1_1. după art. 22. cu art. 22_1: prevederile 
ort. 22 lii.J) şif_l) şi ale art. 36 pct. 1 Ut.j, 
astfel cum au fost modificate şi completate 
prin L. nr. 7/2020, intră în vigoare la 30 de 
zile de la data publicării acesteia în 
Monitorul Oficial, al României, Partea J (6 
febivarie 2020)
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L. nr. 155/2020 M. Of. nr. 665/27 iul. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind 
modificarea şi completarea altor acte normative

8 completat prin introduce ari. 21 1

9 modificări prin L. nr. 204/2020 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii

modifică art. 6 alin. (2), art. 21. art. 36pct. 
II Ut. c)şik):
introduce alin. (3) şi (4) la art. 6. secţiunea 
l_2 cu art. 22_2, alin. (6)^(8) la art. 26 şi 
alin. (4) la an. 37

modificări prin L. nr. 190/2021 M.Of. nr. 681/9 tul. 2021 aprobă cu modificări O.G. nr. 18/2019 şi 
modifică termenul prevăzut la art. II din 
Legea nr. 163/2016pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii, referitor la 
intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute 
la ari. 9 Ut. m), n) şi o) din Legea nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, eare se prorogă până la data de 
25 august 2023.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2019 
privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr, 
163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

O.U.G. nr. 195/2005

Ordonanţă de urgenţă privind protecţia mediului 
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 265/2006

M. Of. nr. 1196/30 dec. 2005

M. Of. nr. 586/6 iul. 2006

1 rectificare M. Of. nr. 88/31 ian. 2006 rectifică art. 2 pct. 28
RECTIFICARE

2 modificări prin L nr. 265/2006 M. Of. nr. 586/6 iul. 2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2005 privind protecţia mediului

modifică ari. 1. art. 2 pct. J-4. U. 12. 18 
partea iniroduciivă. 28. 50. 52 şi 53. art. 3 
iu. a), ari. 4 partea introductivă, ari. 5 Ut.
b) -d), art. 7 alin. (1), art. 8. art. 12 alin. (5), 
art. 15 alin. (1), art. 20 alin. (3) şi (6). art. 
49 alin. (1) şi (3). art. 51 alin. (5). art. 52 
alin. (2) şi alin. (3) Ut. d), art. 54, art. 60 
alin. (2), art. 62. art. 65, art. 70 Ut. a) şi f). 
art. 71. art. 75 Ut. n), ţ) şiy). art. 87 Ut. d), 
art. 90 Ut. d), ari. 94 alin. (1) Ut. r). art. 94 
alin. (2) partea introductivă şi Ut. b), alin. 
(3) Ut. a) şi alin. (4) Ut. a), art. 96 alin. (1) 
partea introductivă, pct. 12 şi 16, art. 96 
alin. (2)partea introductivă.pct. 1. 9. 27,
32 şi 33. an. 96 alin. (3) partea 
introductivă, pct. 4 şi 9, art. 97 alin. (1) şi 
(2). art. 98 alin. (1) partea introductivă, 
art. 98 alin. (2) partea introductivă, art.
104 Ut. c);
introduce pct. 18^1 la ari. 2. pct. 46_l la 

art. 2, alin. (3) la art. 7, alin. (4_1) la art. 
51. Ut. b_J) şi o) la art. 74 alin. (2), Ut. z) la 
art. 75. pct. 26 şi 27 la art. 96 alin. (1). pct. 
15 la art. 96 alin. (3). alin. (2) la art. 102: 
abrogă art. 2 pct. 4 Îşi pct. 73. art. 90 Ut. 

i). an.94 alin. (3) lit.b). art. 94 alin. (4) Ut.
c) . art. 96 alin. (1) pct. 17. art. 96 alin. (2) 
pct. 2 şi pct. 17, art. 98 alin. (2) pct. 15

3 aprobată cu L. nr. 265/2006 
modificări şi 
completări prin

M. Of. nr. 586/6 iul. 2006
Lege pentnj aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2005 privind protecţia mediului

^ modificări prin O.U.G. nr. 57/2007 M. Of. nr. 442/29 iun. 2007 abrogă ari. 2pct. 7. 36. 37 şi 62-65. art. 
Ordonanţă de urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate, 50. art. 51 alin. (4_1), (5) şi (6). ari. 96 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice alin. (1) pct. 24. art. 103

aprobată cu modificări şi L. nr. 49/2011 
completări prin

M. Of. nr. 262/13 apr. 2011

5 modificări prin O.U.G. nr. 114/2007 :M. Of. nr. 713/22 oct. 2007
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecţia mediului

--------aprobată prin . L. nr. 70/2013_____M. Of. nr. 178/1 apr. 2013

modifică art. 71:
introduce pct. 1_1 la art. 96 alin. (2)
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e modificări prin O.U.G. nr. 164/2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecţia mediului

aprobată cu modificări şi L. nr. 226/2013 
completări prin

M. Of. nr. 808/3 dec. 2008 modifică ari. 2 pct. 2-4, 9-11. J3. 14. 32. 
46_J. 54, 58 şi 59. art. 10 alin. (1). an. JJ 
alin. (}), art. 15. art. 16. an. 17 alin. (l)şi 
(3), an. 19, an. 21, art. 52, art. 53, art. 96 
alin. (2) pct. 22;
introduce pct. 30_1 la art. 2, alin. (l_l) la 

art. 10. pct. 28 la aii. 96 alin. (1). pct. 
l_lşi 1_2 la art. 96 alin. (3). pct. 12_1 îa 
art. 96 alin. (3):
abroga art. 10 alin. (5). art. llalin. (4). 
an. 14 alin. (1), an. 51 alin. (!) - (4). art. 
54 alin. (1) şi (2), an. 57, art. 96 alin. (1) 
pct. 18, 19. 20 şi 27, art. 96 alin. (3) pct.3

M. Of. nr. 438/18 iul. 2013

7 modificări prin L. nr. 49/2011 M. Of. nr. 262/13 apr. 2011
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 57/2007

6 modificări prin O.U.G. nr. 71/2011 'M. Of. nr. 637/6 sep. 2011 modifică art. 23 alin. (3), art. 96 alin. (4): 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative abrogă art. 23 alin. (4) şi (5) 
în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de 
stimulente pentru personalul din sectorul bugetar

aprobată prin L. nr. 17/2012 M. Of. nr. 20/10 ian. 2012

9 modificări prin O.U.G. nr. 58/2012 M. Of. nr. 706/16 oct. 2012 modifică art. 2 pct. 10, 12, 13 Ut. b), art. 7
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea unor acte normative alin. (1), art. 59 Ut. a), ari. 74 alin. (2), art. 
din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor 75 Ut. k). art. 79 alin. (1): 

introduce Ut. z_l) la art. 75aprobată cu modificări prin L. nr. 117/2013 M.Of. nr. 240/25 apr. 2013

■*0 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

modifică, la data de 1 februarie 2012, art.
98

(V. Decizia i.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

11 modificări prin L. nr. 70/2013 M. Of. nr. 178/1 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

aprobă O.U.G. nr. 114/2007

12 modificări prin M.Of. nr. 240/25 apr. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din 
domeniul protecţiei mediului şl pădurilor

L. nr. 117/2013 aprobă O.U.G. nr. 58/2012 şi modifică art. 
74 alin. (2) Ut. a), art. 75 Ut. z_l)

13 modificări prin L. nr. 226/2013 M. Of. nr. 438/18 iul. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de introduce alin. (3) şi (4) la art. 60 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

modifică ari. 2 pct. 46_1, art. 16 alin. (2). 
art. 17 alin. (1), art. 52 alin. (4);

« modificări prin ^M. Of. nr. 258/6 apr. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind 
înfiinţarea Gărzilor forestiere

aprobată cu modificări prin L. nr. 159/2017

O.U.G. nr. 9/2016 modifică art. 2 pct. 46_1, art. 59 Ut. g) şi h); 
introduce alin. (2) la art. 59

M.Of. nr. 515/4 iul. 2017
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15 modificări prin O.U.G. nr. 75/2018 M. Of. nr. 631/19 iul. 2018 modifica art. ]6 alin. (2);
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor introduce alin. (2^J) - (2_4) la art. 16
acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului
străinilor

respinsă prin L. nr. 151/2021 M. Of. nr. 573/7 iun. 2021

16 modificări prin L. nr. 292/2018 M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018 abroga ari. 2 pci. 13 lit. c)
Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului

17 modificări prin D.C.C. nr. 214/2019 M. Of. nr. 435/3 iun. 2019
Decizia nr. 214 din 9 aprilie 2019 referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 75/2018 (termenul se împlineşte 
in data de 17 iu!ie 2019). după care 
operează dispoziţiile art. 147 din Constituţie

său

iB modificări prin L. nr. 219/2019 M. Of. nr. 925/15 nov. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

introduce alin. (2_1) - (2_7) la art. 16; 
abrogă art. 16 alin. (2)

19 modificări prin L. nr. 123/2020 M. Of. nr. 613/13 iul. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

modifică art. 12 alin. (6), titlul cap. X, art. 
61 lit. a) şi b). art. 70 Ut. g), art. 72. art. 75 
lit. z_l). art. 82 lit. a) şi c). art. 82 lit. d) şi 
h), art. 96 alin. (1) pct. 1. art. 96 alin. (2) 
pci. 12. art. 96 alin. (3) pct. l 'şi 4. art. 96 
alin. (3) pct. 9 şi 13. ari. 100;

introduce pct. 23_1 la art. 2, pct. 49_l la 
art. 2. alin. (3) şi (4) la art. 8, alin. (5_1) la 
aii. 12. lit. m) la art. 59 alin. (1), an.
64_1 - 64_6. lit. k) - o) la art. 70. lit. c_l la 
art. 82. lit.j) - o) la ari. 90. pct. J5_J şi 
15_2 la art. 96 alin.(l), pct. 29 la art. 96 
alin. (1), pct. 12_] -12_4 la art. 96 alin. (2)

20 modificări prin L. nr. 140/2020 ,M. Of. nr. 647/22 iul. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţa a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

modifică art. 2 pct. 13 lit. b), art. 38 alin. 
(1) lit.j);
introduce pct. 11_1 la art. 96 alin. (3)

21 completat prin L. nr. 90/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene ^ fa q,-/ gg aHfţ q/jTj . (g^ Jq ( 
în domeniul protecţiei mediului “

introduce pct. J8_2 la art. 2, lit. h) la art. 
98 alin. (2), lit.j) la art. 98 alin. (3), Ut.

98

22 modificări prin L. nr. 151/2021 'M. Of. nr. 573/7 iun. 2021
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului 
•străinilor^___________ __________

respinge O.U.G. nr. 75/2018
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