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Vă înaintăm, alăturat, raportul înlocuitor asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind 

răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra 

mediului, trimis comisiei spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu 

adresa nr. PLx.191 din 5 iunie 2013.  
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,  AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Prezentul raport înlocuieşte raportul depus în data de18.06.2013 cu nr.26/257. 

Bucureşti, 21.06.2013 
              Nr.26/257 

R A P O R T   Î N L O C U I T O R  
   asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind 

răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului  
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 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 de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea 

de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, trimis cu adresa nr. PL-x.191 din 5 iunie 

2013. 

La întocmirea prezentului raport înlocuitor Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.315/23.04.2013); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

(nr.24/293/13.06.2013); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru Afaceri Europene (nr.40/540/11.06.2013). 
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Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 

privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului şi răspunde sesizării 

Comisiei Europene prin faptul că în conţinutul Directivei 2004/35/CE privind răspunderea de mediu nu se pot introduce 

excepţii decât tot prin acte normative de acelaşi nivel, anume european, în timp ce textul ordonanţei făcea trimiteri la 

cadrul normativ de ordin general.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 iunie 2013. 

Având în vedere Deciziile Curţii Constituţionale nr.548/2008 şi 786/2009, prin conţinutul său normativ, proiectul 

de lege se înscrie în categoria legilor ordinare.      

Dezbaterile au avut loc în şedinţa comisiei din 18 iunie 2013. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, din totalul de 33 membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat în calitate de invitat, conform prevederilor art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Anne Marie Jugănaru – secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75, alineatele (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu 

referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa 

la prezentul raport. 

                                                  PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,   

                                            MARIN ALMĂJANU                            ION MARCEL CIOLACU                                     
 
 
 
Întocmit: Consilier, Iulia Toader                  Expert, Andrei Chitic 
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Anexa  

 
AMENDAMENTE   ADMISE 

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   
 

Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului  nr.68/2007 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

 0 1 2 3 4 
 
 1. 

  
   

 
 L E G E  

pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 
privind răspunderea de mediu cu 
referire la prevenirea şi repararea 

prejudiciului asupra mediului  
 

 
Nemodificat 
  

 
 
    

 
 
 

 
 2. 
 

  
          Articol unic. – Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2007 
privind răspunderea de mediu cu 
referire la prevenirea şi repararea 
prejudiciului asupra mediului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.446 din 29 
iunie 2007, aprobată prin Legea 
nr.19/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează:  
 

 
Nemodificat 
 

 

 
 3. 

 
ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ  

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 

68/2007 privind răspunderea 
de mediu cu referire la 
prevenirea şi repararea 

prejudiciului asupra mediului 
 
4. 

 
Art.2 
13. 
a) prejudiciul asupra speciilor şi 
habitatelor naturale protejate – 
orice prejudiciu care are efecte 
semnificative negative asupra 
atingerii sau menţinerii unei stări 
favorabile de conservare a unor 
astfel de habitate sau specii; 
caracterul semnificativ al acestor 
efecte se evaluează în raport cu 
starea iniţială, ţinând cont de 
criteriile prevăzute în anexa nr.1; 
prejudiciile aduse speciilor şi 
habitatelor naturale protejate nu 
includ efectele negative 
identificate anterior, care rezultă 
din acţiunile unui operator care a 
fost autorizat în mod expres de 
autorităţile competente în 
concordanţă cu prevederile legale 
în vigoare; 

            1. La articolul 2 punctul 13, 
litera a) va avea următorul 
cuprins: 
          „a) prejudiciul asupra speciilor 
şi habitatelor naturale protejate – 
orice prejudiciu care are efecte 
semnificative negative asupra 
atingerii sau menţinerii unei stări 
favorabile de conservare a unor astfel 
de habitate sau specii; caracterul 
semnificativ al acestor efecte se 
evaluează în raport cu starea iniţială, 
ţinând cont de criteriile prevăzute în 
anexa nr.1; prejudiciile aduse 
speciilor şi habitatelor naturale 
protejate nu includ efectele negative 
identificate anterior, care rezultă din 
acţiunile unui operator care a fost 
autorizat în mod expres de 
autorităţile competente potrivit 
prevederilor art.28 alin.(2), (6)-(8) şi 
(9) şi art.38 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 
privind regimul ariilor naturale 
protejate, a florei şi faunei 
sălbatice, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea 

            1. La articolul 2 punctul 13, 
litera a)  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
          „a) prejudiciul asupra speciilor şi 
habitatelor naturale protejate – orice 
prejudiciu care are efecte semnificative 
negative asupra atingerii sau menţinerii 
unei stări favorabile de conservare a unor 
astfel de habitate sau specii; caracterul 
semnificativ al acestor efecte se 
evaluează în raport cu starea iniţială, 
ţinând cont de criteriile prevăzute în 
anexa nr.1; prejudiciile aduse speciilor şi 
habitatelor naturale protejate nu includ 
efectele negative identificate anterior, 
care rezultă din acţiunile unui operator 
care a fost autorizat în mod expres de 
autorităţile competente potriv
prevederilor art.28 alin.(2) şi (6)-(9) 
precum şi art.38 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 
privind regimul ariilor naturale 
protejate, a florei şi faunei sălbatice, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.49/2011, cu 
modificările ulterioare;” 

it 
 

 

 
 
 
Tehnică legislativă. 
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nr.49/2011, cu modificările 
ulterioare;” 

Autor: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic 
 

 
 
 
 

 
5. 

 
       Art.43 - Prezenta ordonanţă 
de urgenţă nu aduce atingere 
prevederilor legislaţiei speciale 
din domeniul gospodăririi 
apelor, protecţiei speciilor, 
habitatelor naturale şi solului. 
 

  
2.  Articolul 43 se abrogă. 

 
Nemodificat 
 

 

 
6. 

  
Prezenta lege transpune prevederile 
art.2 alin.(1) lit..a) din Directiva 
2004/35/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 21 
aprilie 2004 privind răspunderea 
pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea şi repararea 
daunelor aduse mediului ,publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE) nr.L.143 din 30 
aprilie 2004. 
 

 
Nemodificat 
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