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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENAT

LEGE
pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195 din 22 

decembrie 2005 privind protecfia mediului

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege:

Articol unic. Se modifica si se completeaza Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
195/2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 1196 din 30 decembrie 2005, cu modificarile 

si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

1. Art. 32 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:
“(1) Introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor de orice naturd, tn scopul 

elimindrii acestora, este interzisd.
(2) Pe teritoriul Romaniei, nu va fi permisd introducerea deseurilor amestecate, de 

mai multe tipuri, nesortate sau care contin impuritdti intr-o proportie mai mare de maxim 1% 
Sifdrd sd se prezinte documente de provenientd.

(3) Introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor, in scopul recuperdrii, se 
realizeazd in baza reglementdrilor specifice in domeniu, cu aprobarea Guvernului, in 
conformitate cu prevederile Tratatului privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeand, 
ratificat prin Legea nr. 157/2005.

(4) Valorificarea deseurilor se realizeazd numai de cdtre destinatar si numai in 
instalatii de valorificare autorizate si codificate, conform prevederilor Regulamentului 
1013/2006, prin procese sau activitdti autorizate de autoritdtile publice competence, numai 
conform codificarii din documentele de transfer.



(5) Destinatarul transportului de deseuri este obligat sd defind, in stare de functionare 
in parametri normali, o instalatie de valorificare autorizatd pentru operatiunile de 
valorificare fi codurile de deseuri receptionate, cu ajutorul cdreia sd valorifice obligatoriu 
tntreaga cantitate de deseuri, ce face obiectul transportului.

(6) Tranzitul si exportul de deseuri de orice naturd se realizd in conformitate cu 
acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu legislatia nationald specified in 
domeniu.”

2. La art. 97, dupa alin. (5) se introduc doua noi alineate, alin. (6), si (7) cu 

urmatorul cuprins:

“(6) Veniturile realizate de operatorul economic pe perioada in care a functional fara 

detinerea autorizatiilor de media corespunzdtoare se confisca, acest fapt urmdnd a fi 

consemnat in procesul-verbal emis de comisarii Garzii Nationale de Media fi mdsura va fi 

dusd la indepUnire de cdtre Agenda Nationald de Administrare Fiscald, octal emis in aceste 

conditiifiind titlu executoriu.

(7) In urma constatdrii unor abateri repetate de la legislatia privind protectia 

mediului, odatd cu aplicarea sanctiunii contraventionale a amenzii, se va putea dispune 

suspendarea sau anularea autorizatiilor detinute, dupd cum urmeazd:

a) dacd o persoand juridied sdvdrseste doua fapte care contravin legislatiei de 

mediu intr-un interval de 6 luni de la constatarea primei abateri, autorizatia 

de mediu va fi suspendatd pe o perioadd de 3 luni;

b) dacd o persoand juridied sdvdrsefie mai mult de trei fapte care contravin 

legislatiei de mediu intr-un interval de 12 luni de la constatarea primei 

abateri, autorizatiile de mediu vorfi anulate;

3. Art. 99 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:
“f 1) Constatarea infracfiunilor din cuprinsul legislatiei privind protectia mediului se 

face din oficiu de cdtre organele de urmdrire penald precum fi de cdtre comisarii special 

abilitati din cadrul Gdrzii Nationale de Mediu, cercetarea infracfiunilor fdcdndu-se sub 

directa coordonare a procurorului.

(2) Comisarii din cadrul Gdrzii Nafionale de Mediu au acces deplin fi imediat la 

bazele de date ale urmdtoarelor autoritdfi publice referitor la datele definute privind 

operafiuni ce implica deseuri, inclusiv verificarea trasabilitdfii acestora:

a) Autoritatea Nafionald pentru Proteefia Mediului,

b) Inspectorate General al Polifiei Romdne,

c) Inspectorate General al Polifiei de Frontierd;
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d) Agenda Nationala pentru Administrare Fiscald.

(3) Toate institutiile mentionate la alin. (2) vor comunica Gdrzii Nationale de Media 

tn termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei legi, persoanele delegate care vor asigura 

permanenta pentru aducerea la indeplinire a operatiunilor prevdzute de alin. (2).

(4) Descoperirea §i stabillrea, tn exercitarea atributiilor prevdzute de lege, de cdtre 

reprezentantii Comisiei Najionale pentru Controlul Activitdtilor Nucleare, jandarmi 

personalul imputemicit din cadrul Ministerului Apdrdrii Nationale, a sdvdr^irii oricdreia 

dintre infractiunile prevdzute la art. 98, se aduce de indatd la cuno§tinta comisarilor Gdrzii 

Nationale de Media ^i a organului de urmdrire penald competent, cei din urmd putand 

dispune mdsuri mediate potrivit codului de procedurd penald.

(5) Procesele verbale de constatare fi de consemnare a rezultatului verificdrilor de la 

fata locului intocmite de lucrdtorii abilitdti din cadrul Gdrzii Nationale de Media constituie 

mijloc de probd conform, art. 97 alin (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedurd 

penald. In situatia in care se constatd prin prelevarea prin sondaj cd transportul verificat nu 

corespunde cu mentiunile din documentele msotitoare, sarcina de a face proba concordantei 

dintre acestea cade tn sarcina si cheltuiala operatorului economic verificat.

(6) Guvernul va emite tn termen de 45 zile Normele Metodologice de calcul a 

prejudiciului de media.

(7) In cursul urmdririi penale, procurorul poate lua mdsuri asigurdtorii f mdsuri de 

reparare a daunei de media. Ministerul Mediului Apelor f Pddurilor, prin institutiile 

subordonate sau aflate tn coordonare, au urmdtoarele obligatii:

a) obligatia de a sesiza, din oficiu, sau prin comisarii Gdrzii Nationale de Media, 

organele de cercetare penald privind sdvdrfrea infractiunilor tmpotriva 

mediului;

b) obligafia de a asigura calcularea prejudiciului de media prin intermediul 

expertilor proprii ai Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului sau prin 

experti externi;

c) obligatia de a efectua cheltuielile pentru repararea daunei de media din 

bugetul Administratiei Fondului de Media. Sumele avansate de cdtre 

Administratia Fondului de Mediu urmeazd sd fie recuperate prin constituirea 

ca parte civild tn dosarul penal tn care este implicat poluatorul, persoand 

fizicd sau persoand juridicd. ”
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4. Se introduc trei alineate la art. 102, si anume alin. (3), (4) si alin. (5) cu
urmatorul cuprins:
“(3) In termen de 30 zile de la adoptarea prezentei legi, Guvemul va emite o hotdrdre 

de guvern prin care va limita numdrul punctelor de trecere a granitei pentru deseuri si 

produsele susceptibde la un numdr de 15, urmdnd astfel ca toate transferurile de acest tip sd 

se desfdsoare doar prin aceste puncte de trecere afrontierei.

(4) In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei legi, Garda Nationald de Media va 

inainta Guvernului nominalizdrile celor 15 puncte unice de trecere afrontierei pentru deseuri 

§i produse susceptibile a fi deseuri.

(5) In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Mediului, Apelor si 

Pddurilor, va adopta prin ordin de ministru nomenclatorul produselor susceptibile a fi 

deseuri.”

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din.....

respectarea prevederilor art. 76 din Constitutia Romaniei

cu

Presedintele Camerei Deputatilor 

Ion-Marcel CIOLACU

Aceasta lege a fost adoptata de Senatul in sedinta din..............

prevederilor art. 76 din Constitutia Romaniei

cu respectarea

Presedintele Senatului 
Florin Vasile CITU
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