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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind Cazierul de mediu şi 

Registrul naţional electronic de mediu

Analizând propunerea legislativă privind Cazierul de mediu şi 
Registrul naţional electronic de mediu (b2/12.01.2022), transmisă de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/259 din 18.01.2022 
şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D47/19.01.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată, şi 
al art.46 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Legislativ,

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru unnătoarele 
considerente:

1. Propunerea legislativă are ca obiect înfiinţarea Registrului 
naţional electronic de mediu şi instituirea Cazierului de mediu.

Potrivit proiectului, reglementarea propusă are ca scop o mai bună 
aplicare a sancţiunilor de mediu, crearea unei evidenţe a respectării 
legislaţiei de mediu şi asigurarea aplicării graduale a sancţiunilor în 

acest domeniu.'
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l) din 
Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. In ceea ce priveşte fondul reglementării propuse, precizăm că, 

potrivit art.6 alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, proiectul de act normativ trebuie să instituie 
reguli necesare, suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare 
stabilitate şi eficienţă legislativă.

îndeplinirea cerinţelor sus-menţionate asigură respectarea 
exigenţelor art.l alin.(5) din Constituţie privind obligativitatea 
respectării legii, în componenta sa referitoare la calitatea acesteia.



Menţionăm că, în jurisprudenţa sa constantă, aşa cum a subliniat 
în Decizia nr.214/2019, Curtea Constituţională a reţinut că, 
normele de tehnică legislativă nu au valoare constituţională, (...) prin 

reglementarea acestora legiuitorul a impus o serie de criterii 
obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror respectare 

este necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea şi 
coordonarea legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridică adecvate 

pentru fiecare act normativ. Astfel, respectarea acestor norme concură la 

asigurarea unei legislaţii care respectă principiul securităţii raporturilor 

juridice, având claritatea şiprevizibilitatea necesară (...) Astfel, Curtea a 

constatat că reglementarea adoptată cu nerespectarea normelor de tehnică 

legislativă determină apariţia unor situaţii de incoerenţă şi instabilitate, 
contrare principiului securităţii raporturilor juridice’\

Or, prin modalitatea de reglementare propusă prin proiect, nu se 

asigură respectarea exigenţelor de tehnică legislativă, precum şi a 

cerinţelor claritate, accesibilitate şi previzibilitate specifice normelor 
juridice şi nici corelarea cu ansamblul legislaţiei în materie, sub 
următoarele aspecte:

3.1. Dispoziţiilor proiectului au un caracter neclar, lipsit de 

previzibilitate şi accesibilitate, întrucât acesta nu cuprinde nicio 
definiţie a noţiunii de „legislaţie de mediu”. In aceste condiţii, este 
imposibilă îndeplinirea obligaţiilor privind efectuarea înscrierilor în 

Registrul naţional electronic de mediu sau în cazierul de mediu de către
A

persoanele cărora acestea le incumbă. In plus, nici entităţile vizate de 

înscrierea în Registrul naţional electronic de mediu nu pot avea o 
reprezentare asupra faptelor care ar putea atrage înscrierea în 

respectivul Registru.
In legătură cu observaţia de mai sus, semnalăm şi necorelarea 

existentă între dispoziţiile din care s-ar putea deduce, într-o oarecare 

măsură, pe cale de interpretare, care anume sunt actele normative vizate 
de expresia „legislaţie de mediu”.

Astfel, menţionăm că, potrivit art.7, cazierul de mediu reprezintă 
un instrument care atestă informaţiile existente în Registrul naţional 
electronic de mediu cu privire la „contravenţiile şi infracţiunile aplicate 
pentru nerespectarea legislaţiei de mediu şi a actelor de reglementare în 

materie”. Prin urmare, sfera sancţiunilor înscrise în Registru trebuie să 

fîe aceeaşi cu cea a sancţiunilor înscrise în cazierul de mediu.
> 5

Analizând însă dispoziţiile art.5 alin.(3) în raport cu cele ale art.9 
alin,(l), se observă că această cerinţă nu este îndeplinită, întrucât cele 
două norme nu se referă la aceleaşi categorii de sancţiuni.
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Astfel, potrivit art.5 alin.(3), completarea Registrului cu date 

referitoare la sancţiuni se face de către agenţii constatatori prevăzuţi în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr,195/2002 privind protecţia 
mediului, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr,92/2021 privind 

regimul deşeurilor şi în Legea apelor nr,107/1996 - rezultând că sunt 
vizate exclusiv sancţiunile aplicate pentru faptele prevăzute drept 
contravenţii de aceste acte normative.

Or, art.9 alin.(l) are în vedere o sferă mai largă de fapte, având 

în vedere că, potrivit textului, „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'\

Dincolo de exprimările generice utilizate în cuprinsul art.9 

alin.(l), este evident că din dispoziţiile acestuia, coroborate cu cele ale 
art,5 alin.(3), nu se poate deduce care anume fapte urmează să se înscrie în 
Registrul naţional electronic de mediu şi, implicit, în cazierul de mediu.

3.2. Reglementarea preconizată nu este corectă nici în ceea ce 

priveşte modalitatea de înscriere în Registru a sancţiunilor, ţinând 
seama de faptul că prin dispoziţiile art,4 alin.(2) se conferă agenţilor 

constatatori ai contravenţiilor competenţa de a înscrie în Registru 
„hotărârile definitive de condamnare pentru infracţiuni de mediu”.

In acest context, precizăm şi faptul că, spre deosebire de art.4 

alin.(2), care se referă la hotărâri rămase definitive, alin.(l) lit.b) din
acelaşi articol are în vedere „notele de constatare ale contravenţiilor şi 
sancţiunilor”, distinct de lit.c), care face referire la „soluţia definitivă 
dispusă”.

A

In aceste condiţii, prin prevederea înscrierii în Registru şi în cazier 

a unor sancţiuni nedefinitive, reglementarea propusă aduce atingere 
prezumţiei de nevinovăţie, consacrată de dispoziţiile art.23 alin.(l 1) din 

Constituţie.
3.3. Dispoziţiile art.6, care consacră publicitatea numelor 

„beneficiarilor de acte de reglementare” înscrişi în Registru, precum şi 
cele ale art.9 alin.(3), privind interconectarea Registrului cu alte baze 

de date ale autorităţilor publice, nu apar a fi suficiente pentru asigurarea 
protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal. In acest sens, precizăm că nici precizarea din 
cuprinsul art.15 referitoare la realizarea schimburilor de informaţii „cu
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respectarea Regulamentului (UE)2016/679” nu este suficientă pentru crearea 
unui cadru normativ apt să asigure protecţia respectivelor date personale.

3.4. Dispoziţiile din cuprinsul art.l3 şi 14, referitoare la 
„sancţiunea complementară a punctelor de penalizare”, configurează o 

reglementare lipsită de precizie normativă, neclară şi lipsită de 
previzibilitatea specifică unor norme de sancţionare.

Astfel, la art.l3 alin.(l), din trimiterea la „faptele prevăzute la 
art.9 alin.(l)” nu rezultă care este sfera respectivelor fapte, întrucât, aşa 

cum am arătat mai sus, art.9 alin.(l) se referă, în mod generic, la 

anumite categorii de acte normative, subsumate noţiunii de „legislaţie 
de mediu”, fără ca acestea să fie indicate în mod expres.

Pe de altă parte, având în vedere faptul că punctele de penalizare 

sunt calificate, prin dispoziţiile art.l3 alin.(l), drept sancţiuni 
contravenţionale complementare, este exclusă posibilitatea aplicării 
acestora în cazul condamnării pentru infracţiuni de mediu, aşa cum se 

prevede la art.l3 alin.(5) lit.g).
A

In ceea ce priveşte posibilitatea actualizării, prin hotărâre a 

Guvernului, a valorii amenzii în funcţie de care se aplică punctele de 
penalizare, prevăzută la art.l3 alin.(7), soluţia preconizată este 

incompletă, în lipsa stabilirii, la nivel de lege, a unor criterii potrivit 
cărora ar urma să se facă respectiva „actualizare”.

Dispoziţia din cuprinsul art.l4 alin.(4), privind aplicarea unei 
amenzi în cuantum fîx în cazul acumulării a 25 de puncte de penalizare, 
este neclară, întrucât nu se poate stabili care este natura juridică a unei 
astfel de amenzi, stabilite ca urmare a aplicării unor sancţiuni 
contravenţionale complementare.

A

In plus, precizăm că unităţile administrativ-teritoriale, avute în 
vedere de art.l4 alin.(4) nu sunt conduse de o persoană care să poată fi 
identificată prin utilizarea noţiunii de „conducător al instituţiei”, astfel 
încât textul este imposibil de aplicat în practică.

Ţinând seama de cele de mai sus, reglementarea preconizată nu 

poate fi promovată în forma propusă prin proiect.

PRESEDJP
'Ĉ1■f\

Flo/iiMQ ÂGHE

Bucureşti 
Nr.l 16/8.02.2022
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Iv Jl^EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 244/8 oct. 1996L. nr. 107/1996
Legea apelor

modificări prin L. nr. 192/20011 M. Of. nr. 200/20 apr. 2001 
Lege privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura

abroga sintagma "aflate în afara cursurilor 
de apă" din art. 3 alin. (5), sintagma "sau 
amenajate" din art.5 alin.(3) şi sintagma 
"piscicultura, pescuit" din art.33 alin.(})

2 modificări prin O.U.G. nr. 107/2002 M. Of. nr. 691/20 sep. 2002
Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Administraţiei 
Naţionale "Apele Române"

aprobată cu modificări prin L. nr. 404/2003

modifică art.SJ alin.(3), art.84 alin.(3)

M. Of. nr. 713/13 oct. 2003

3 modificări prin L. nr. 404/2003 U. Of. nr. 713/13 oct. 2003
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române"

aprobă O.U.G. nr. 107/2002 şi modifică art. 
81 alin. (3)
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4 modificări prin L. nr. 310/2004
Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 
107/1996

;M. Of. nr. 584/30 iun. 2004 modifică arî.l alin. (2),art. 2 lit.J), art.3 
alin. (1). art.4 alin. (l).art.5 alin. (I), (2) şi
(5) , art.6 alin. (1), art. 7 alin. (2) şi (3), art.9 
alin. (3) şi (4), art.11 alin. (2), art.12. 
arl.l3, art.l4 alin. (2) - (4). ari.15 alin. (2) 
şi (3). art.l6 alin. (1) iit. d),j),g) şi h), 
art.l7 Ut. d), art. 19 alin. (2), art.20 alin.
(2) . arî.23 alin. (1), (2), (4), (5). (7) şi (8), 
art.24 alin. (1), art.27, art.33 alin. (3) şi 
(4), art.33 alin. (6). art.34 alin. (3). (4) şi
(6) . art.35 alin. (5) şi (6), art. 37 alin. (3). 
art.38, titlul secţiunii a 3-a de la cap. Ui. 
art.43 alin. (1). (2) şi (3), art.44, art.45 
alin. (1) şi (3), art.46, arî.47 alin. (1),
art.47 alin. (2) Iit. a), h), e) şi i), art.47 alin.
(6) . art.47 alin. (7) Ut. a) şi c). art.47 alin. 
(9), art.49 alin. (1). art.50 alin. (1). art.51 
alin. (2). art.52, art.53 alin. (4). art.54 alin.
(1) lit.g), art.58 alin. (1) lit.d), art.62 alin.
(3) , art.63 alin. (1). (2) şi (4), art.64, art.65, 
art.67 alin. (3), art.68 alin. (2), art. 69, 
arl.71 alin. (2), art.74 alin. (5), art.77 alin.
(2) , art.80 alin. (2), art.81 alin. (1), (3).(4) 
şi (5), art.82 alin. (2). art.85, art.88, art.90, 
art.91, art.92, art.93, art.94, art.95, art. 107 
alin. (1) şi (3), art.l 10; introduce alin.
(1_1) şi (6) la art.l. Ut. i) - o) la arl.2, 
art.2_l ■ 2_8, art.5_l, alin. (3) - (6) la 
art.6, art.6_l, alin. (4) la art. 7, alin.(6) şi
(7) la art.10, alin. (3_1) la arî.15, Ut. a_l) 
şi a_2) la art. 17, alin. (3) - (6) la art. 20, 
alin. (9) la art.23, alin. (3) la art.24. alin.
(4) la art. 26, alin. (1_1) - (1_5) la art. 35, 
alin. (3) la art. 36, alin. (4) la art. 37. alin. 
(1_1) - (1_9) la art. 43, lit.j) la art. 47 alin. 
(7). Ut. l) - n) la art. 48 alin. (1), alin. (4) la 
art.49, alin. (l_î) la art.50, alin. (1_1} la 
art. 51, Ut. h) la art. 54 alin. (1), alin. (6) la 
art. 55, lit.j) la art.56 alin. (1), alin. (5_1) 
la art. 77, alin. (1 _1) - (1_3) la art. 80, alin. 
(3_1) la art. 81, alin. (4) la art.82, 
art.85_l - 85_3, art.l 11_1 -111_4; abrogă 
art. 33 alin. (5), art.47 alin. (7) lit.d). art.50 
alin. (5). art.54 alin. (1) Ut. b), art.61, 
art.80 alin. (3) şi (4), art.83, art.84, art.
96 -105, art.l 12; sintagmele; Ministerul 
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 
Regia Autonomă "Apele Române", 
Ministeinil Transporturilor, Ministerul 
Turismului. Ministeml Sănătăţii se vor 
înlocui cu sintagmele: autoritatea publică 
centrală din domeniul apelor,
Administraţia Naţională "Apele Române”, 
autoritatea publică 
centrală din domeniul transporturilor, 
autoritatea publică centrală din domeniul 
turismului, respectiv autoritatea publică 
centrală din domeniul sănătăţii.
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5 modificări prin M. Of. nr. 413/12 mai 2006
Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 
107/1996

L. nr. 112/2006 modifică art. 2_8, arî. 28 alin. (1) lit. d), 
art. 33 alin. (2) şi (4), art. 33 alin. (6), art. 
49 alin. (2) şi (4), arî. 50 alin. (2), art. 54 
alin. (2). art. 62 alin. (4), art. 69-72, art. 74 
alin. (I), (3), (4) şi (5), art. 75 alin. (I) şi
(3) , art. 76 alin. (I) lit. d), art. 78 alin. (2), 
art. 85_2 Ut. a), arî. 87pct. 5), 29) şi 51), 
arî. 88, art. 92 alin. (3) şi (4), art. 93 alin. 
(J) şi (3). art. 94, art. 95 alin. (l) şi (3). art. 
107 alin. (4). anexele nr. 1. 1_1. 2, şi 3; 
introduce art. 2_9, lit. j) la art. 16 alin. (1), 

alin. (4_1) şi (6_1) la art. 33, Ut. d) la art. 
43 alin. (1_1), alin. (1_10) la art. 43, alin.
(4) -{6) la art. 43. alin. (1_J) la art. 54, lit. 
e),f) şig) la art. 76 alin. (1), pct. 54)-61) la 
art. 87, alin. (2) la art. 91;
abrogă art. 89;
înlocuieşte, in cuprinsul legii, sintagma 
"obiective de protecţie a apelor şi a 
mediului acvatic" cu sintagma "obiective de 
protecţie a apelor şi a ecosistemelor 
acvatice", sintagmele "Comisia centrală de 
apărare împotriva inundaţiilor, 
fenomenelor meteorologice periculoase şi 
accidentelor la construcţiile hidrotehnice" 
şi "Comisia centrală" cu sintagma 
"Comitetul ministerial pentru situaţii de 
urgenţă "

6 completat prin O.U.G. nr. 12/2007 M. Of. nr. 153/2 mar. 2007
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul 
protecţiei mediului

'aprobată prin L. nr. 161/2007

introduce art.44_l-44_3, menţiunea privind 
transpunerea normelor comunitare după 
art.lll 4

M. Of. nr. 395/12 iun. 2007

7 modificări prin L. nr. 161/2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul 
protecţiei mediului

M.Of. nr. 395/12 iun. 2007 aprobă O.U.G. nr. 12/2007

8 modificări prin O.U.G. nr. 130/2007 M.Of. nr. 780/16 nov. 2007 abrogă arî. 92 alin. (2) lit. b) şi c)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, 
al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice 
exclusive ale României

aprobată prin L. nr. 102/2008 M.Of. nr. 371/15 mai 2008

9 modificări prin L.nr. 102/2008 :M. Of. nr. 371/15 mai 2008 aprobă O.U.G. nr. 130/2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 130/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
17/1990 privind regimul Juridic al apelor maritime interioare, al 
mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice 
exclusive ale României
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10 modificări prin O.U.G. nr. 3/2010 M. Of. nr. 114/19 feb. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
apelor nr. 107/1996

aprobată cu modificări şi L. nr. 146/2010 
completări prin

modifică art. 2 Ut. c). arf.2_J alin. (1) 
partea introductivă şi Ut. a), b), e) şi f. art. 
2_2 alin. (3), art. 2_3 lit. a), art. 2_4, art. 
2_5, art. 2_7 alin. (2). art. 2_8. art. 3 alin.
(2) , art. 5 alin. (1). art. 5_7. art. 6 alin. (1).
(3) , (4). (5) şi (6), art. 6_1 alin. (2), art. 7
alin. (2) şi (4), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. 
(2), (3), (5) şi (6), art. 29 alin. (1), art. 55 
alin. (2) şi (7), art. 34 alin. (2) şi (4), art. 35 
alin. (1_2), (1_4), (5) şi (6), art. 40 alin. (1) 
partea introductivă şi lit. b) şi c). art. 42 
alin. (2), art. 43 alin. (1). (î_4)-(l_9)
şi (2), art. 44_2 alin. (2) Ut. f, art. 45 alin. 
(l), art. 47 alin. (2) partea introductivă şi 
Ut. a)-g). art. 47 alin. (4), alin. (7) Ut. a), b), 
D’ S) f j)- (^) iu. a), b) şi e). alin. (9),
art. 48 alin. (1) Ut.f, g), i) şi l). art. 54 
alin. (1) lit. g), art. 60, art. 62 alin. (2), art. 
63 alin. (1), (2) şi (4), art. 68 alin. (3), art. 
74 alin. (1), art. 75 alin. (I) şi (3), art. 78 
alin. (2), art. 81 alin. (3), art. 82 alin. (1). 
ari. 85, art. 87pct. 1), 5), 6) şi 31). art. 88 
alin. (1) şi (5), art. 90 Ut. a), menţiunea 
privind transpunerea normelor comunitare, 
anexele nr. 1, 1_1. 1_2, 1_3, 1_4. 3. 4; 
introduce lit. g_l) la art. 2. art. 2_10-2_14. 
alin. (3_1) la art. 5, alin. (7) la art. 20, alin. 
(9) la art. 33, alin. (5_1) şi (5_2) la art. 35. 
Ut. d) la art. 43, lit. k) şi l) la art. 47 alin.
(7). alin. (3_1) la art. 49, alin. (2_1) la art. 
53. Ut. e) la art. 58 alin. (1). secţiunea 5_1 
cu art. 76_1-76_11 la cap. III, după secţ. a 
5-a. alin. (3_2) la art. 81, pct. 62)-64) la 
art. 87, anexa nr. 7;
abrogă art. 62 alin. (4). art. 71 alin. (4); 
înlocuieşte, în toi cuprinsul legii, sintagma 
"obiective de protecţie a apelor şi a 
medhdui acvatic/ecosisiemelor acvatice" cu 
sintagma "obiective de mediu pentru 
corpurile de apă de suprafaţă şi 
subterane", sintagma "direcţii de apă" cu 
sintagma "administraţii bazinale de apă", 
sintagma "derivaţii de debit" cu sintagma 
"derivaţii hidrotehnice", sintagma "nisipuri 
şi pietrişuri" cu sintagma "agregate 
minerale"

M. Of. nr. 497/19 iul. 2010

11 modificări prin Lnr. 146/2010 M. Of. nr. 497/19 iul. 2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 
107/1996

aprobă cu modificări şi completări O. V. G. 
nr. 3/2010 şi introduce alin. (6) la art. 53; 
abrogă art. 78 alin. (2)

12 modificări prin O.U.G. nr. 64/2011 M. Of. nr. 461/30 iun. 2011 modifică art. 20 alin. (7); 
introduce alin. (6_1) la art. 20Ordonanţă de urgenţă privind stocarea geologică a bioxidului 

de carbon
aprobată cu modificări şi L. nr. 114/2013 

completări prin
M. Of. nr. 243/26 apr. 2013
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13 modificări prin M. Of. nr. 637/6 sep. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative 
în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de 
stimulente pentru personalul din sectorul bugetar 

aprobată prin L.nr. 17/2012

O.U.G. nr. 71/2011 abrogă ari. 88 alin. (3)-(5)

M. Of. nr. 20/10 ian. 2012

14 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

Ia dala de J febi-uarie 2014. modifică ari. 
88 alin. (1) Ut. a), ari. 92, ari. 93. ari. 95; 
introducepct. 65) şi 66) la an. 87; 
abrogă ari. 94

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

15 modificări prin O.U.G. nr. 69/2013 M. Of. nr. 386/28 iun. 2013 modifică ari. 33 alin. (4) şi (4_J). ari. 85
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (2); 
apelor nr. 107/1996 introduce alin. (3) la art. 85

aprobată prin L. nr. 357/2013 M.Of. nr. 819/21 dec. 2013

16 modificări prin L. nr. 357/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 69/2013 pentnj modificarea şi completarea Legii apelor nr. 
107/1996

M. Of. nr. 819/21 dec. 2013 aprobă O.U.G. nr. 69/2013

17 completat prin L. nr. 153/2014 
Lege pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996

M. Of. nr. 881/4 dec. 2014 introduce alin. (4_J) Ia art. 50

18 modificări prin L. nr. 196/2015 M. Of. nr. 522/14 iul. 2015
Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 
107/1996

modifică art. 2_J alin. (1) Ui. d). anexa nr.
5;
introduce Ut. d) la art. 2_J2

19 modificări prin M. Of. nr. 1005/14 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
apelor nr. 107/1996

aprobată prin L. nr. 141/2018

O.U.G. nr. 94/2016 modifică anexa;

introduce alin. (1) la art. 76
M. Of. nr. 507/20 iun. 2018

20 :rr)odificări prin O.U.G. nr. 78/2017 ■M. Of. nr. 885/10 nov. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
apelor nr. 107/1996

aprobată cu modificări şi L. nr. 243/2018 
completări prin

modifică ari. 16 alin. (1) lit.d). art. 29 alin. 
(1). art. 41 alin. (2). art. 43 alin. (1). (1_8) 
şi (2), art. 49 alin. (2), art. 53 alin. (4). ari. 
76_6 alin. (1), art. 87pct. 39), 40) şi 55), 
anexa nr. 1, titlul anexei nr. 3, anexa nr. 3:

M. Of. nr. 925/2 nov. 2018

introduce Ut. d_l) la art. 16 alin. (1), alin. 
(2) şi (3) la art. 27; 
completează anexa nr. 1.

21 modificări prin L. nr. 141/2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 
107/1996

M. Of. nr. 507/20 iun. 2018 aprobă O.U.G. nr. 94/2016
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22 modificări prin L. nr. 243/2018 M. Of. nr. 925/2 nov. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 
107/1996

modifică art. 1 alin. (}_}). art. 7 alin. (3) şi 
(4), art. 16 alin. (I) lit. d_I), art. 26 alin.
(1) , art. 33 alin. (4_î), art. 35 alin. (5_l) şi 
(5_2), art. 39, art. 48 alin. (2), art. 49 alin.
(2) . art. 50 alin. (1). (3) şi (4), art. 51 alin. 
(2). art. 52. art. 54 alin. (1) partea 
introductivă şi lit. a) şi c), art. 54 alin. 
(1_1), art. 54 alin. (3), art. 87pct. 39) şi 
40), art. 93 alin. (J), art. 93 alin. (2) partea 
introductivă şi lit. a), ari. 110 Iii. a) şi 
anexa nr. 1:
introduce alin. (1_1) la art. 3, lit. d_2) la 
art. 16 alin. (1), Ut. o) la art. 48 alin. (1). 
alin. (3_2) la art. 49. alin. (2) la art. 66, 
alin. (4) şi (5) la art. 68, alin. (4) la art. 85, 
lit. a_l) la art. 110, lit. p) la art. 110; 
completează anexa nr. 1; 
abrogă art. 54 alin. (1) lit. d)-g), art. 54 
alin. (2) şi art. 110 lit. d)

23 completat prin L. nr. 67/2020 M. Of. nr. 443/26 mai 2020 introduce alin. (5) şi (6) la art. 9
Lege pentru completarea art. 9 din Legea apelor nr. 107/1996

24 modificări prin L. nr. 122/2020 M.Of. nr. 613/13 iul. 2020 modifică art. 1 alin. (1_1), art. 2_4 lit. b). 
art. 3 alin. (1_1) şi (3_1), art. 5 alin. (3), 
art. 10 alin. (4). art. 16 alin. (l) lit. e), art.

■ 25 alin. (4), art. 27 alin. (1) şi (2), art. 32 
alin. (4), art. 33 alin. (8), art. 35 alin.
(5_1). art. 35 alin. (7), art. 39, art. 41 alin. 
(2), art. 42 alin. (1). art. 47 alin. (2) lit. h), 
art. 48 alin. (1) lit. l), art. 50 alin. (1), art. 
54 alin. (1) lit. a), art. 59 alin. (1) şi (2), 
art. 80 alin. (2), art. 81 alin. (1), (3) şi (4), 
art. 82 alin. (2) şi (3), art. 85 alin. (2) 
partea introductivă şi alin. (3), art. 87pct. 
35), art. 88 alin. (1) lit. c). anexa nr. 1; 
introduce alin. (1_2) la art. 1, alin. (4_1) la 
art. 10, alin. (5) - (7) la art. 25, alin. (4) la 
art. 27, alin. 10) - (14) la art. 33, alin.
(1_6) la art. 35, alin. (5_3) - (5_6) la art.
35, lit. p) la art. 48 alin. (1), art. 59_1. art. 
60_1, pct. 67) la art. 87, lit. e) la art. 90, lit. 
c_l) şi lit. q) la ari. 110; 
abrogă art. 47 alin. (8) lit. d), art. 82 alin. 
(1); în tot cuprinsul legii, sintagma 
„cadastrul apelor"se înlocuieşte cu 
sintagma „sistemul informaţional specific 
domeniului gospodăririi apelor"

Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 
107/1996

25 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 
în domeniul protecţiei mediului

introduce alin. (6) la art. 92
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 410/25 iul. 2001O.G. nr. 2/2001

Ordonanţă privind regimul juridic a! contravenţiilor

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 180/2002
(V. Decizia I.C.C.J. nr. XXIi/2007 - M. Of. nr. 833/5 dec. 2007 {art. 16 alin. (7)); D.C.C. nr. 1354/2008 - M. Of. nr. 887/29 dec. 
2008 (sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 126/18 feb. 2011 (art. 9 alin. (1), (2), (3)-

M. Of. nr. 268/22 apr. 2002

(5))

1 rectificare M. Of. nr. 584/18 sep. 2001 rectifică ari. 26 alin. I
Rectificare

2 modificări prin O.U.G. nr. 16/2002 M. Of. nr. 145/26 feb. 2002
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
fiscale

aprobată prin L. nr. 335/2002

modifică ari.39 alin. (2)

M.Of. nr. 418/17 iun. 2002

3 modificări prin L. nr. 180/2002 M. Of. nr. 268/22 apr. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

modifică art.l. art.2 alin.(})-(3). art.4. art.5 
alin.(5), art.S, art.22 alin.(}). art.28 
alin.(l). art.34 alin.(2): introduce alin.(5) 
la art.2. alin. (6) şi (7) la art.5: abrogă 
art.20 alin:(2)

4 aprobată cu L. nr. 180/2002 
modifîcări şi 
completări prin

M. Of. nr. 268/22 apr. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

5 modificări prin O.G. nr. 61/2002 M. (Of. nr. 644/30 aug. 2002 
Ordonanţă privind colectarea creanţelor bugetare 

aprobată cu modificări şi L. nr. 79/2003 
completări prin

abrogă la I ian. 2003 art. 14 alin. (2)

M.Of. nr. 193/26 mar. 2003

6 modificări prin L. nr. 357/2003 M. Of. nr. 537/25 iul. 2003
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

abrogă art. 16 alin. (2)~(4)

7 modificări prin O.U.G. nr. 108/2003 U. Of. nr. 747/26 oct. 2003
Ordonanţă de urgenţă pentru desfiinţarea închisorii 
contravenţionale

aprobată prin L. nr. 28/2004

la intrarea în vigoare a Legii de revizuire a 
Constitufiei modifică art.S alin. (2) Ut. c). 
art.6, art.9, art.10 alin. (2), art.l 1 alin. (4): 
abrogă art.S alin. (2) Ut. d). art.14 alin. (3), 
art. 22, art.43, arl.4S

M.Of. nr. 214/11 mar. 2004

8 modificări prin L. nr. 28/2004 • U. Of. nr. 214/11 mar. 2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale

aprobă O.U.G. nr.l08/2003

9 modificări prin L. nr. 526/2004 jM. Of. nr. 1149/6 dec. 2004
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

, Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

modifică art. 4 alin. (1). ai1.8 alin. (3). 
art.2S alin. (3), art.28; introduce alin. 
(1_1) la art. 16

10 completat prin O.G. nr. 8/2006 :M. Of. nr. 78/27 ian. 2006 introduce alin. (3) la art. 28 şi ari. S0_1
Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

M. Of. nr. 640/25 iul. 2006aprobată cu modificări prin L. nr. 353/2006
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11 modificări prin L. nr. 182/2006 M. Of. nr. 443/23 mai 2006
Lege pentru modiftcdrea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

la data de J ianuarie 2007. modifwă art. 8 
alin. (3). art. 39 alin. (2) şi (3); 
introduce alin. (4) la art. 8

12 modificări prin L. nr. 352/2006 M. Of. nr. 640/25 iul. 2006
Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

introduce alin.(3) - (6) la art.9. art.39^1

13 modificări prin L. nr. 353/2006 M. Of. nr. 640/25 iul. 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2006 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor

aprobă cu modificări O.C. nr.8/2006 şi 
modifică art.28 alin. (3) partea introductivă: 
abrogă art.50_l

1^ admisă excepţie D.C.C. nr. 953/2006 
de neconst. prin

M. Of. nr. 53/23 ian. 2007
Decizia nr. 953 din 19 decembrie 2006 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

art. 32 alin. (J)

15 modificări prin D.C.C. nr. 228/2007 M. Of. nr. 283/27 apr. 2007
Decizia nr. 228 din 13 martie 2007 referitoare ta excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

suspendă pentru o perioadă de 45 zile. 
dispozifiile art. 12 alin. (1) în măsura în 
care prin sintagma "nu se mai 
sancţionează"prevăzută în text se înţelege 
doar aplicarea sancţiunii contravenţionale, 
nu şi executarea acesteia (teimenul se 
împlineşte la II iun. 2007, după care 
opereazăpre\’ederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie)

16 admisă excepţie D.C.C. nr. 228/2007 
de neconst. prin

M. Of. nr. 283/27 apr. 2007
Decizia nr. 228 din 13 martie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

art. 12 alin. (1) în măsura în care prin 
sintagma "nu se mai sancţionează" 
prevăzută în text se înţelege doar aplicarea 
sancţiunii contravenţionale, nu şi 
executarea acesteia

17 admisă excepţie D.C.C. nr. 1354/2008 
de neconst. prin

M. Of. nr. 887/29 dec. 2008
Decizia nr. 1354 din 10 decembrie 2008 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, precum şi art. 1 alin. (3). art. 8 alin. (5) lit. b) şi 
art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, 
aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 108/2003 privind desfiinţarea închisorii 
contravenţionale

sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9

18 modificări prin D.C.C. nr. 1354/2008 M. Of. nr. 887/29 dec. 2008 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile
Decizia nr. 1354 din 10 decembrie 2008 referitoare la excepţia sintagma "cu acordul acestuia" din ari. 9

(termenul se împlineşte la data de 12 
februarie 2009), după care operează 
dispoziţiile art. 147 alin. (l)din Constituţie

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, precum şi art. 1 alin. (3). art. 8 alin. (5) lit. b) şi 
art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, 
aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 108/2003 privind desfiinţarea închisorii 
contravenţionale
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19 modificări prin M. Of. nr. 645/1 oct. 2009
Lege pentai modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

L. nr. 293/2009 modifică ari. 9 alin. (5). ari. S9_} alin. (2)

20 modificări prin L. nr. 202/2010
Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor

M. Of. nr. 714/26 oct. 2010 modifică ari. 34 alin. (2)

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 {art. XXIV alin. (1H3): Decizia I.C.C.J. nr. 2/2013 
(art. XVII alin. (2) - M. Of. nr. 313/30 mai 2013)

21 modificări prin L. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

modifică, la l septembrie 2012, art. 9 alin. 
(6), art. 13 alin. (2). art. 14. art. 32 alin. (!) 
şi (2). art. 34. art. 4 7: 
introduce alin. (2) la art. 36

22 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 61 din Legea nr. 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012

prorogă termenul de intrare in vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la J februarie 2013

M.Of. nr. 762/13 nov. 2012

23 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

prorogă termenul de intrare in vigoare a 
Legii nr. J34/2010 până la 15 februarie 
2013

M.Of. nr. 388/28 iun. 2013

2^ modificări prin L. nr. 214/2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şl pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 4/2013

25 modificări prin O.U.G. nr. 80/2013 
Ordonanţă de urgenţă privind taxele judiciare de timbru

M. Of. nr. 392/29 iun. 2013 modifică art. 36

26 modificări prin O.G. nr. 17/2014 M. Of. nr. 629/27 aug. 2014
Ordonanţă pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

M. Of. nr. 282/27 apr. 2015

modifică art. 9 alin. (3)

aprobată prin L.nr. 86/2015

27 modificări prin M. Of. nr. 78/29 ian. 2015
Ordonanţă pentru modificarea unor termene prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

aprobată prin L. nr. 179/2015

O.G. nr. 5/2015 modifică art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2). 
art. 26 alin. (3)

M.Of. nr. 481/1 iul. 2015

28 modificări prin L. nr. 179/2015 iM. Of. nr. 481/1 iul. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 
pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

aprobă O.G. nr. 5/2015
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29 modificări prin O.U.G. nr. 41/2016 M. Of. nr. 490/30 iun. 2016 modifică art. 28 alin. (2) şi (3)
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 581/20 iui, 2017aprobată cu modificări prin L. nr. 179/2017

30 modificări prin L. nr. 203/2018 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018
Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale

modifică art. 8 alin. (3) şi (4). art. 16 alin. 
(J), art. 17, art. 18, art. 25 alin. (3), art. 26 
alin. (1) şi (3). art. 27, art. 28 alin. (1) şi 
art. 37;
introduce alin. (5) la art. 8 şi alin. (3_l) - 
(3_3) la an. 39

La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a 
jumătate din minimul amenzii contravenţionale, într-un termen mai mic decât cel prevăzut la art. 28 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 820/26 aug. 2021O.U.G. nr. 92/2021
Ordonanţă de urgenţă privind regimul deşeurilor
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 1196/30 dec. 2005O.U.G. nr. 195/2005

Ordonanţă de urgenţă privind protecţia mediului 
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 265/2006 M. Of. nr. 586/6 iul. 2006

1 rectificare M. Of. nr. 88/31 ian. 2006 rectifică ort. 2 pct. 3S
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 an. /. an. 2 pct. 1-4, 11. 12, 18 
partea introductivă. 28. 50. 52 şi 53. art. 3 
Ut. a), an. 4 partea introductivă, art. 5 Ut.
b) -d). an. 7 alin. (1). art. 8. an. 12 alin. (5), 
an. 15 alin. (1). art. 20 alin. (3) şi (6), an. 
49 alin. (1) şi (3). art. 51 alin. (5), ari. 52 
alin. (2) şi alin. (3) Ut. d). art. 54. art. 60 
alin. (2). art. 62, art. 65, art. 70 Ut. a) şij), 
an. 71. an. 75 Ut. n), 0 şiv). art. 87 Ut. d). 
an. 90 Ut. d). art. 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 art. 2. pct. 46_1 la 

art. 2. alin. (3) la art. 7. alin. (4_l) la art. 
51, Ut. h_l) şi o) la art. 74 alin. (2), Ut. z) la 
art. 75. pct. 26 şi 27 la art. 96 alin. (1). pct. 
15 la an. 96 alin. (3), alin. (2) la art. 102; 
abrogă art. 2 pct. 41şi pct. 73, an. 90 Ut. 
i), an.94 alin. (3) liî.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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2005 privind protecţia mediului

4 modificări prin O.U.G. nr. 57/2007 IM. Of. nr. 442/29 Iun. 2007 abrogă an. 2 pct. 7. 36, 37 şi 62-65. art. 
50, art. 51 alin. (4_1). (5) şi (6). art. 96 
alin. (1) pct. 24, art. 103

Ordonanţă de urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

M. Of. nr. 262/13 apr. 2011aprobată cu modificări şi L. nr. 49/2011 
completări prin

5 modificări prin O.U.G. nr. 114/2007 iM. Of. nr. 713/22 oct. 2007 modifică art. 71;
introduce pct. 1_1 la art. 96 alin. (2)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
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6 modificări prin O.U.G. nr. 164/2008 M. Of. nr. 808/3 dec. 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

modifică ari. 2pct. 2-4. 9-11. 15, 14. 52. 
46J. 54. 58 şi 59. art. 10 alin. (1), ari. 11 
alin. (1). ari. 15, ari. 16. ari. 17 alin. (l)şi 
(5). ari. 19. ari. 21, ari. 52. ari. 55, ari. 96 
alin. (2) pci. 22;
introduce pct. 50_1 la ari. 2. alin. (1_1) la 

ari. 10. pct. 28 la art. 96 alin. (1). pct. 
l_lşi 1_2 la ari. 96 alin. (5). pct. 12_l la 
art. 96 alin. (5);
abrogă art. 10 alin. (5). art. llalin. (4). 

ari. 14 alin. (1). ari. 51 alin. (1) - (4). art. 
54 alin. (1) şi (2). art. 57. art. 96 alin. (1) 
pct. 18. 19. 20 şi 27. art. 96 alin. (5)pct.5

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

^ 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.V.G. 
nr. 57/2007

8 modificări prin O.U.G. nr. 71/2011 M. Of. nr. 637/6 sep. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modiftcarea unor acte normative 
în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de 
stimulente pentru personalul din sectorul bugetar

aprobată prin L. nr. 17/2012

modifcă art. 25 alin. (5). art. 96 alin. (4): 
abrogă art. 25 alin. (4) şi (5)

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. 15 Ut. b), art. 7 
alin. (1). art. 59 Ut. a), art. 74 alin. (2). art. 
75 Ut. k). art. 79 alin. (1); 
introduce Ut. z_l) la art. 75

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea unor acte normative 
din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor

aprobată cu modificări prin L. nr. 117/2013 M. Of. nr. 240/25 apr. 2013

10 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.V.G. nr. 114/2007

12 modificări prin L. nr. 117/2013 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 şi pădurilor

aprobă O.V.G. nr. 58/2012 şi modifică an. 
74 alin. (2) Ut. a), ari. 75 Ut. z_l)

13 modificări prin L. nr. 226/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

M. Of. nr. 438/18 iul. 2013 modifcă art. 2 pct. 46_1. art. 16 alin. (2). 
art. 17 alin. (1). art. 52 alin. (4); 
introduce alin. (5) şi (4) la art. 60

i<i modificări prin iM. Of. nr. 258/6 apr. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi compietarea 
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
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului 
străinilor

respinsă prin L. nr. 151/2021

modifică art. 16 alin. (2): 
introduce alin. (2_1) - (2_4) la an. 16

M. Of. nr. 573/7 iun. 2021

16 modificări prin L. nr. 292/2018 M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018 abrogă art. 2 pci. 13 Ut. 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 ta obiecţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentm 
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 
său'

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 75/2018 (termenulse împlineşte 
în dala de 17 iulie 2019). după care 
operează dispoziţiile art. 147 din Constituţie

18 modificări prin L. nr. 219/2019 M. Of. nr. 925/15 nov. 2019 introduce alin. (2_1) - (2_7) la art. 16: 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa abrogă art. 16 alin. (2) 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

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

introduce pct. 23_1 la art. 2. pct. 49_1 la 
art. 2. alin. (3) şi (4) la an. 8. alin. (5_1) la 
an. 12. Ut. m) la art. 59 alin. (1), art.
64_1 - 64_6, Ut. k) - o) la art. 70, Ut. c_l la 
art. 82, lit.j) - o) la art. 90. pct. 15_1 şi 
15_2 la art. 96 aUn.(l), pct. 29 la art. 96 
alin. (1). pct. 12_1 -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 Ut. h), an. 38 alin. 
(1) Ut.fi:
introduce pct. 1 l_l 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 q j) Iq i gg (4) /71, /g) Qj (
în domeniul protecţiei mediutui “

introduce pct. 18_2 la art. 2, Ut. h) la art. 
98 alin. (2). Ut.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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