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LEGE

privind Cazierul de mediu şi Registrul naţional electronic de mediu

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
A

Art.l - In scopul unei mai bune aplicări a sancţiunilor de mediu, pentru crearea unei evidenţe 
a respectării legislaţiei de mediu şi pentru a asigura posibilitatea identificării de către agenţii 
constatatori a situaţiilor de repetare a aceleiaşi fapte de către persoane fizice, operatori 
economici, sau unităţi administrativ-teritoriale, în vederea unei coerente individualizări 
graduale la aplicarea sancţiunilor majorate sau complementare pentru abateri repetate, se 
înfiinţează Registrul naţional electronic de mediu, denumit mai departe Registrul şi se 
instituie Cazierul de mediu, ca instrument integrat de evidenţă şi urmărire a nerespectării 
legislaţiei de mediu şi a condiţiilor impuse prin legislaţie şi actele de reglementare în materie.

Art.2 - Registrul naţional electronic de mediu

Registrul reprezintă o evidenţă a tuturor actelor de reglementare emise de către Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului şi unităţile teritoriale ale acesteia, precum şi a tuturor 
sancţiunilor dispuse pentru încălcarea legislaţiei de mediu de către persoane fizice, unităţi 
administrativ-teritoriale şi persoane Juridice de drept privat şi de drept public.

Art.3 - Organizarea şi gestionarea Registrului

Organizarea Registrului, stabilirea autorităţilor competente, atribuţiile în 
gestionarea acestuia, se face prin hotărâre de guvern la iniţiativa autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi.
(2) Administrarea şi gestionarea Registrului revine autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului.

Registrul va conţine informaţiile prevăzute în art.4.

(1)

(3)

Art.4 - Conţinutul Registrului

(1) Registrul va conţine cel puţin următoarele:
a) actele de reglementare, aşa cum sunt ele definite la art.2, pct.2 din OUG 

195/2005;
b) notele de constatare ale contravenţiilor şi ale infracţiunilor, precum şi 

—- sancţiunile stabilite pentru comiterea acestora sau de soluţia dispusă m cazul
acesteia: amânarea aplicării, sau suspendarea executării;



c) contestarea şi soluţia definitivă dispusă, în cazul unei proceduri de contestare a 
sancţiunii aplicate;

d) alte acte relevante în evaluarea impactului asupra mediului.
A

(2) In cazul încălcării legislaţiei de mediu se notează în Registru de către agenţii 
constatatori prevăzuţi la art.5, alin.(3) cel puţin date privind: identitatea entităţii care a 
săvârşit contravenţia de mediu, fapta săvârşită, sancţiunea aplicată, inclusiv sancţiunile 
complementare, agentul constatator, actele de reglementare în vigoare, date privind viza 
anuală a autorizaţiei de mediu sau autorizaţiei integrate de mediu, dacă este cazul, 
precum şi hotărârile definitive de condamnare pentru infi-acţiuni de mediu, după caz.

Art.5 - înscrierea datelor în Registru

(1) Registrul se completează cu datele privitoare la actele de reglementare, emise ulterior 
înfiinţării registrului, iar pentru actele de reglementare emise anterior înfiinţării 
registrului, completarea se face la momentul emiterii vizei anuale.

(2) Completarea Registrului cu datele privitoare la actele de reglementare, se face de 
către personalul entităţii stabilite prin hotărârea de guvern care reglementează 
înfiinţarea, organizarea şi fimcţionarea Registrului.

(3) Completarea în registru cu datele referitoare la sancţiuni se face de către agenţii 
constatatori prevăzuţi în art.97 din OUG nr.195/2005, art.61 din OUG nr. 92/2021, 
precum şi în Legea 107/1996 - Legea apelor în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
emiterii fiecărui act constatator.

(4) Datele înregistrate în Registru la secţiunea privind contravenţiile şi infracţiunile sunt 
utilizate pentru eliberarea cazierului de mediu.

(5) Actualizarea Registrului se face în termen de 10 zile de la orice modificare

Art.6 - Caracterul deschis al datelor din Registru

(1) Datele din registru privind numele beneficiarilor de acte de reglementare şi actele de 
reglementare sunt publice.

(2) Registrul va putea fi consultat de către public pe o platformă informatică proprie.

Art.7 - Definiţia cazierului de mediu

Cazierul de mediu reprezintă un instrument care atestă informaţiile existente în Registru 
cu privire la contravenţiile şi infracţiunile aplicate pentru nerespectarea legislaţiei de 
mediu şi a actelor de reglementare în materie.

Art.8 - Organizarea şi gestionarea cazierului de mediu

(1) Prin hotărârea de guvern prevăzută la art.3, alin.(l) se stabilesc entităţile competente în 
gestionarea cazierului de mediu şi atribuţiile lor, procedura de înscriere, scoatere şi 
rectificare a informaţiilor în/din cazierul de mediu, procedura de solicitare şi eliberare 
a certificatului de cazier de mediu, modelul şi conţinutul formularisticii necesare,



mecanismul sancţionator pentru neîndeplinirea prevederilor prezentei legi, precum şi 
competenţe de acces la informaţiile din cazierul de mediu.

(2) Cazierul de mediu este gestionat de autoritatea centrală pentru protecţia mediului, care 
organizează şi gestionează şi istoricul persoanelor şi entităţilor care au fost scoase din 
evidenţa cazierului de mediu.

Art.9 - înscrierea în cazierul de mediu şi transmiterea informaţiilor între instituţii

(1) în cazierul de mediu se înscriu informaţii privind faptele sancţionate contravenţional 
sau penal de legile privind protecţia mediului, gestionarea deşeurilor, calitatea aerului, 
legea apelor, emisiile industriale, substanţele chimice periculoase, zgomotul ambiant, 
biodiversitatea şi biosecuritatea, cele care privesc disciplina privind protecţia 
mediului, precum şi orice altă faptă sancţionată de legislaţia de mediu.

(2) în cazierul de mediu al persoanei juridice se înscriu şi faptele săvârşite de subunităţile 
sale fără personalitate juridică, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru şi altele 
asemenea.

(3) Cazierul de mediu poate fi interconectat cu alte baze de date ale autorităţilor publice. 
Procedura de transmitere a informaţiilor între autorităţi se stabileşte prin protocol 
încheiat între acestea.

(4) înscrierea în cazierul de mediu nu se aplică faptelor care au fost săvârşite în perioada 
anterioară intrării în vigoare a legii.

Art.lO - Prezentarea certificatului de cazier de mediu

(1) Prezentarea certificatului de cazier de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:

a) la solicitarea de eliberare a acordului de mediu, autorizaţiei de mediu şi 
autorizaţiei integrate de mediu;

b) la participarea în cadrul procedurilor de achiziţii publice, atât în calitate de 
contractant, cât şi de subcontractant;

c) la solicitarea societăţilor de asigurare şi reasigurare;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) Persoanele fizice şi juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România şi se află 
în una dintre situaţiile prevăzute la alin.(l) nu au obligaţia să prezinte certificatul de 
cazier de mediu, fiind suficientă declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei 
fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au 

— săvârşit-fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor_care se înscriu în ^idenţa 
cazierului de mediu.



(3) La solicitarea organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti autoritatea 
centrală pentru protecţia mediului va ftimiza informaţii din cazierul de mediu al 
persoanelor sau entităţilor în cauză.

Art.ll - Eliberarea certificatului de cazier de mediu

(1) Eliberarea certificatului de cazier de mediu şi transmiterea lui către solicitant se face în 
format electronic în termen de 3 zile de la transmiterea solicitării, fără perceperea de 
taxe.

(2) Certificatul de cazier de mediu este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în 
scopul în care a fost eliberat.

Art.l2 - Rectificarea informaţiilor înscrise în cazierul de mediu

(1) Persoanele sau entităţile care figurează în evidenţa cazierului de mediu pot cere 
rectificarea informaţiilor înscrise, dacă acestea nu corespund situaţiei reale ori 
înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

(2) Cererea de rectificare, însoţită de acte doveditoare, se adresează oricărei autorităţii 
pentru protecţia mediului competente în efectuarea de înscrieri în cazierul de mediu.

(3) Autorităţile pentru protecţia mediului sunt obligate să verifice susţinerile solicitantului 
şi, după caz, iau măsuri de rectificare a informaţiilor şi eliberează un nou certificat de 
cazier de mediu în locul celui contestat sau emit decizia de respingere a cererii de 
rectificare. Cererile de rectificare şi soluţiile împreuna cu rectificarea şi forma 
anterioara nerectificată se menţionează în cazierul de mediu ca menţiuni separate.

(4) Soluţia se comunică solicitantului în termen de 5 zile de la data depunerii cererii.

(5) Solicitanţii cărora li s-a respins cererea de rectificare sau cărora nu li s-a răspuns în 
termenul prevăzut de art.l2 alin.(4) pot depune contestaţie la tribunal, secţia de 
contencios administrativ şi fiscal. Contestaţia se depune în termen de 30 de zile de la 
comunicarea deciziei de respingere a cererii de rectificare sau de la expirarea 
termenului de comunicare a modului de soluţionare a cererii de rectificare. Contestaţia 
se poate introduce şi în cazul în care eroarea înregistrării în cazierul de mediu nu se 
datorează autorităţii pentru protecţia mediului.

(6) în caz de admitere a contestaţiei, instanţa comunică o copie a hotărârii către entitatea 
competentă, în vederea rectificării cazierului de mediu.

— . Art.l3 - Sancţiunea complementară a punctelor de penalizare

(1) Se instituie sancţiunea complementară a introducerii punctelor de penalizare în cazul 
faptelor prevăzute la art.9, alin.(l).

(2) Prezentul act normativ se completează cu dispoziţiile privitoare la sancţiunile 
complementare prevăzute în Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al



contravenţiilor şi se aplică prin acelaşi proces-verbal prin care se aplică şi sancţiunea 
principală a amenzii sau avertismentului.

(3) Punctele de penalizare se înscriu în Registru de către agenţii constatatori în cel mult 
10 zile lucrătoare de la data emiterii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei.

(4) Punctele de penalizare se stabilesc în funcţie de cuantumul amenzii cu care se 
sancţionează fapta, iar procedura de calcul a acestora se notează în Registru.

(5) în cazul aplicării sancţiunii contravenţionale numărul de puncte de penalizare se 
stabileşte după cum urmează:

a) - avertisment - 3 puncte de penalizare;

b) - cuantumul amenzii până la 10000 lei - 5 puncte de penalizare;

c) - cuantumul amenzii între 10001 - 30000 lei - 7 puncte de penalizare;

d) - cuantumul amenzii între 30001 - 60000 lei - 9 puncte de penalizare;

e) - cuantumul amenzii peste 60000 - 13 puncte de penalizare.

f) - în cazul condamnării pentru infracţiuni de mediu - 25 de puncte de 
penalizare;

g) - pentru faptele pentru care sancţiunea administrativă corelativă din alte acte 
normative este suspendarea autorizaţiei de mediu, se acordă 25 de puncte de 
penalizare.

(6) Punctele sunt valabile pentru o perioadă de 3 ani, după trecerea acestui termen se 
radiază din cazier.

(7) Valorile acestor pragiiri se actualizează prin hotărâre de guvern.

Art.l4 Mecanismul aplicării punctelor de penalizare

(1) La acumularea a 25 de puncte de penalizare acordul de mediu, autorizaţia de mediu şi 
autorizaţia integrată de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă.

(2) Suspendarea este executorie de drept şi se menţine pe o perioada de 60 de zile fără 
posibilitate de contestare. Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului sau a 
activităţii este interzisă.

(3) La minim 25 de puncte de penalizare acumulate în cazierul de mediu, se interzice:

a) eliberarea unor noi acte de reglementare de mediu;

b) participarea la procedurile de achiziţii publice;

c) încheierea unui contract de achiziţii publice în calitate de contractant sau 
subcontractant nominalizat în ofertă sau declarat ulterior.



(4) Pentru unităţile administrativ-teritoriale care au acumulat 25 de puncte de penalizare, 
se dispune amendarea conducătorului instituţiei cu o amendă în cuantum de 10.000 de 
lei de către personalul Gărzii de Mediu.

Art.l5 - Protecţia datelor

Toate schimburile de informaţii efectuate în temeiul prezentei legi se realizează cu respectarea 
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările şi completările ulterioare.

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

PREŞEDINTELE SENATULUI PREŞEDINTELE CAMEREI 
DEPUTAŢILOR

Florin-Vasile CÎŢU lon-Marcel CIOLACU


