
LEGE

pentru completarea art. 98, alin. (2) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului.

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articol unic

Articolul 98, alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30 
decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, se completează cu litera i), care va avea 
următorul cuprins:

(2) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amendă următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea 
umană, animală sau vegetală:

a) poluarea prin evacuarea, în atmosferă sau pe sol, a unor deşeuri ori substanţe 
periculoase:

b) producerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în pericol 
grav sănătatea umană;

c) continuarea activităţii după suspendarea acordului de mediu sau a autorizaţiei, 
respectiv a autorizaţiei integrate de mediu;



d) importul şi exportul unor substanţe şi preparate periculoase interzise sau 
restricţionate;

e) omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major de către persoane ce au 
în atribuţii această obligaţie;

f) producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice, precum şi a oricăror 
produse de protecţie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării;

g) nerespectarea interdicţiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de 
protecţie a plantelor sau îngrăşăminte chimice.

h) producţia, importul, exportul, introducerea pe piaţă sau folosirea de substanţe care 
diminuează stratul de ozon, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu.

i) îngroparea, arderea sau incendierea deşeuriior, cu excepţia efectuării acestor 
operaţiuni de către operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al 
protecţiei mediului pentru activitatea de valorificare şi eliminare a deşeurilor.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
art.75 şi al art.76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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