
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA 
TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti,   27.04.2011 

Nr.   26/127 
 

 Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR 

 
 

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor 

măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind 

substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei 

Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor 

restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, 

trimis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic pentru dezbatere în fond, cu adresa nr.PL.x 148 din 28 

martie 2011.   

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sulfina BARBU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti,   27.04.2011 

Nr.   26/127 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor 

măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a 
Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea 

hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon 
 

  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, a fost sesizată spre dezbatere, în fond în 

procedură obişnuită, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri 

pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 

2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 privind regimul 

comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, trimis cu adresa nr. 

PL.x 148 din 28 martie 2011, înregistrată cu nr.26/127  din 31 martie 2011. 

  Senatul a adoptat proiectul de lege în forma iniţială în şedinţa din 23 martie 2011. 

  La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ, nr. 100/27.01.2011. 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, nr.31/250/12.04.2011. 
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- avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii, nr.23/82/11.04.2011. 

  Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Cameră Deputaţilor este Cameră decizională. 

  Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 octombrie 2009 privind substanţele care 

diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor 

restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobată cu modificări prin Legea nr.159/2000. 

  Potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a examinat proiectul de lege în data de 

27 aprilie 2011. 

  Din numărul total de 30 membri ai Comisiei  au participat la dezbateri 30 deputaţi.  

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

  Faţă de considerentele menţionate mai sus, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare 

a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele 

care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial şi introducerea 

unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, cu amendamente admise cuprinse în 

anexa la prezentul raport.  

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sulfina BARBU 

SECRETAR, 
 

Gheorghe CIOCAN 
 
 
 
Intocmit,           
Consilier, Monica Dima  
Consultant, Nicoleta Toma               
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  Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
Crt. 

Text proiect de lege Text Senat Textul propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.   Lege 
 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2011 privind 
stabilirea unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) 

nr.1005/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 
16 septembrie 2009 privind 
substanţele care diminuează 

stratul de ozon şi de abrogare 
a Ordonanţei Guvernului 

nr.89/1999 privind regimul 
comercial şi introducerea unor 

restricţii la utilizarea 
hidrocarburilor halogenate 
care distrug stratul de ozon 

 

 Nemodificat  

2.    Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.9 din 26 
ianuarie 2011 privind stabilirea 
unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr.1005/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 16 
septembrie 2009 privind 
substanţele care diminuează 
stratul de ozon şi de abrogare a 
Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 
privind regimul comercial şi 
introducerea unor restricţii la 
utilizarea hidrocarburilor 
halogenate care distrug stratul de 
ozon, publicată în Monitorul Oficial 

 Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.9 din 26 
ianuarie 2011 privind stabilirea 
unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr.1005/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 16 
septembrie 2009 privind 
substanţele care diminuează 
stratul de ozon şi de abrogare a 
Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 
privind regimul comercial şi 
introducerea unor restricţii la 
utilizarea hidrocarburilor 
halogenate care distrug stratul de 
ozon, publicată în Monitorul Oficial 

Reglementare 
corectă 
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al României, Partea I, nr.78 din 31 
ianuarie 2011. 
 

al României, Partea I, nr.78 din 31 
ianuarie 2011, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 

3.  Ordonanţa Guvernului privind 
stabilirea unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) 

nr.1005/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 
16 septembrie 2009 privind 
substanţele care diminuează 

stratul de ozon şi de abrogare 
a Ordonanţei Guvernului 

nr.89/1999 privind regimul 
comercial şi introducerea unor 

restricţii la utilizarea 
hidrocarburilor halogenate 
care distrug stratul de ozon 

 

 Nemodificat  

4.   Art.1. - (1) Prezenta 
ordonanţă stabileşte cadrul 
instituţional necesar aplicării 
directe a Regulamentului (CE) nr. 
1.005/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 16 
septembrie 2009 privind 
substanţele care diminuează 
stratul de ozon, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene seria L 
nr. 286 din 31 octombrie 2009, 
denumit în continuare 
Regulamentul (CE) nr. 
1.005/2009. 
(2)În cuprinsul prezentei 
ordonanţe sunt aplicabile definiţiile 
termenilor şi expresiilor prevăzute 
la art. 3 din Regulamentul (CE)nr. 
1.005/2009. 

 Nemodificat 
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5.   Art.2. - Se desemnează 
Ministerul Mediului şi Pădurilor ca 
autoritate competentă de 
coordonare a aplicării prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 
1.005/2009, având următoarele 
responsabilităţi: 
a) autorizează producătorii de 
substanţe reglementate, altele 
decât hidroclorofluocarburile 
folosite pentru utilizări esenţiale de 
laborator şi analitice, potrivit 
prevederilor art. 10 alin. (7) şi (8) 
din Regulamentul (CE) nr. 
1.005/2009; 
b) ia măsuri pentru a stimula 
recuperarea, distrugerea, 
reciclarea şi regenerarea 
substanţelor reglementate uzate 
potrivit prevederilor art. 22 alin. 
(5) din Regulamentul (CE) nr. 
1.005/2009; 
c) coordonează procedura de 
stabilire a nivelurilor de calificare 
pentru personalul care exploatează 
echipamente frigorifice, aer 
condiţionat sau încălzire şi sisteme 
antiincendiu care conţin substanţe 
reglementate, prevăzute la art. 23 
alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 
1.005/2009; 
d) raportează Comisiei informaţiile 
prevăzute la art. 26 alin. (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 
1.005/2009. 
 

 Nemodificat 
 

 

6.   Art.3. - Se desemnează 
Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului ca autoritate competentă 

 Nemodificat 
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pentru implementarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 
1.005/2009, având următoarele 
responsabilităţi: 
a) colectează de la toţi factorii 
implicaţi datele şi informaţiile 
necesare raportărilor anuale 
prevăzute de art. 26 din 
Regulamentul (CE) 1.005/2009; 
b) colectează informaţiile 
transmise de fiecare întreprindere 
potrivit prevederilor art. 27 alin. 
(1) şi (7) din Regulamentul (CE) 
1.005/2009. 
 

7.   Art.4. - Se desemnează ca 
autorităţi de control şi inspecţie: 
a) Autoritatea Naţională a Vămilor 
pentru controlul vamal la 
introducerea/scoaterea în/din 
România din/către terţi a 
substanţelor reglementate, precum 
şi a produselor şi echipamentelor 
care conţin sau depind de 
substanţele reglementate; 
b) Garda Naţională de Mediu 
pentru controlul respectării 
prevederilor Regulamentului (CE) 
nr. 1.005/2009. 
 

 Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 1. La articolul 4 după 
litera b) se introduce o nouă 
literă, litera c), cu următorul 
cuprins: 
c) Ministerul Administraţiei şi 
Internelor pentru controlul 
respectării prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 
1.005/2009. 
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8.   
 
 
 Art.5. - Procedura de 
realizare a controlului şi 
modalităţile de colaborare între 
autorităţile prevăzute la art. 4 se 
stabilesc prin ordin comun al 
ministrului mediului şi pădurilor şi 
al ministrului finanţelor publice în 
termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe şi se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 

  2. Articolul 5 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 Art.5. - Procedura de 
realizare a controlului şi 
modalităţile de colaborare între 
autorităţile prevăzute la art. 4 se 
stabilesc prin ordin comun al 
ministrului mediului şi pădurilor, al 
ministrului finanţelor publice şi al 
ministrului administraţiei şi 
internelor  în termen de 90 de 
zile de la data intrării în vigoare a 
legii de aprobare a prezentei 
ordonanţe şi se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 

 

9.   Art.6. (1) - Nerespectarea 
prevederilor art.27 din 
Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 
privind raportarea de către 
întreprinderi constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei 
pentru persoane fizice şi de la 
15.000 lei la 30.000 lei pentru 
persoane juridice. 
 (2) Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor prevăzute la alin. (1) 
se fac de către comisarii Gărzii de 
Mediu, în condiţiile legii. 
 (3) Contravenientul poate 
achita, pe loc sau în termen de cel 
mult 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de 
la data comunicării acestuia, 
jumătate din minimul amenzii 
prevăzute la alin. (1), agentul 

 Nemodificat 
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constatator făcând menţiune 
despre această posibilitate în 
procesul-verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei. 
 

10.  Art.7. - Contravenţiilor 
prevăzute la art. 6 alin. (1) le sunt 
aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 Nemodificat 
 

 

11.  Art.8. - Pe data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe, 
Ordonanţa Guvernului nr. 89/1999 
privind regimul comercial şi 
introducerea unor restricţii la 
utilizarea hidrocarburilor 
halogenate care distrug stratul de 
ozon, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 423 din 
31 august 1999, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 
159/2000, se abrogă. 
 

 Nemodificat 
 

 

12.  Art.9. - Prezenta ordonanţă 
intră în vigoare la 10 zile de la 
data publicării ei în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 

 Nemodificat 
 

 

  
 
Intocmit,           
Consilier, Monica Dima  
Consultant, Nicoleta Toma 
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