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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată 
pentru aviz va fi transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic care sunt sesizate în fond cu proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, transmis cu adresa nr. P.L.x. 
459/2022 din 06.09.2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/513/2022 din 06.09.2022. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.494/04.05.2022, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 2166 din 12.04.2022, avizează favorabil cu 
observații. 
 Senatul,  în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 
01.09.2022. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005, în scopul garantării unei mai bune protecţii a persoanelor şi a bunurilor 
împotriva consecinţelor arderilor miriştilor, stufului, tufărişului şi vegetaţiei ierboase.
 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 13.12.2022.  
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezentul aviz..  
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 

simona.tirzioru
Original
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Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

OUG nr. 195/2005 Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivare 

1.   Articol I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1196 din 
30 decembrie 2005, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

Articol I. – Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.1196 din 30 decembrie 2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică și se completează după 
cum urmează: 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 

 

2.  Art. 87 – Autoritatea publică central în 
domeniul agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale are următoarele 
atribuţii şi răspunderi: 
c)asigură autorizarea cultivatorilor de 
plante superioare modificate genetic; 

 
 
 
--------------------------- 

La articolul 87, litera c) se modificăși 
va avea următorul cuprins: 
 
 
„c) asigură înregistrarea cultivatorilor 
de plante superioare modificate 
genetic;” 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 

 

3.  Art. 94 - (3)Persoanele fizice şi juridice 
care cultivă plante superioare modificate 
genetic au următoarele obligaţii: 
a) a)să solicite şi să obţină autorizaţia 
din partea autorităţii publice competente 
pentru agricultură; 
b) să solicite avizul privind amplasarea 
acestor culturi faţă de ariile naturale 
protejate legal constituite. 
[textul din Art. 94, alin. (3), litera B. din 
capitolul XIV, sectiunea 3 a fost abrogat 

 
 
 
--------------------------- 

La articolul 94, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„a) să solicite și să obțină 
înregistrarea din partea autorității 
publice competente pentru agricultură; 
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la 09-iul-2006 de Art. I, punctul 40. din 
Legea 265/2006] 

 
 
c) să respecte prevederile privind 
interzicerea sau restricționarea 
cultuvării unui organism modificat 
genetic sau a unui grup de 
organisme modificate genetic; ” 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 

4.    
 
--------------------------------------- 

La articolul 96, alineatul (2) după 
punctul 11 se introduce punctul 22 cu 
următorul cuprins: 
„22 – obligația persoanelor fizice și 
juridice de a nu cultiva un organism 
modificat genetic, în zonele în care 
cultivarea este 
restricționată/interzisă;” 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 

 

5.   
 
 
Art. 98 - (1)Constituie infracţiuni şi se 
pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un 
an sau cu amendă următoarele fapte, 
dacă au fost de natură să pună în pericol 
viaţa ori sănătatea umană, animală sau 
vegetală: 
 
a)arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor 
şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate 
şi de pe terenurile supuse refacerii 
ecologice; 
b)poluarea accidentală datorită 
nesupravegherii executării lucrărilor 
noi, funcţionării instalaţiilor, 

La articolul 98, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.98.- (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte, dacă 
au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea 
umană, animală sau vegetală, patrimoniul persoanelor 
fizice şi juridice de drept privat, precum şi 
patrimoniul public şi privat al statului român sau 
al unităţilor administrativ-teritoriale: 
a) arderea miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, 
stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase; 
 
 
b) poluarea accidentală cauzată de nesupravegherea 
executării lucrărilor noi, funcţionării instalaţiilor, 
echipamentelor tehnologice şi de tratare şi 

La articolul 98, literele c) și j) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
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echipamentelor tehnologice şi de tratare 
şi neutralizare, menţionate în prevederile 
acordului de mediu şi/sau 
autorizaţiei/autorizaţiei integrate de 
mediu. 
 

neutralizare, menţionate în prevederile acordului de 
mediu şi/sau autorizaţiei/autorizaţiei integrate de 
mediu; 
 
 
c) poluarea prin evacuarea, în atmosferă sau pe 
sol, a unor deşeuri ori substanţe periculoase; 
 
 
 
 
 
d) producerea de zgomote peste limitele admise, 
dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea 
umană; 
e) continuarea activităţii după suspendarea 
acordului de mediu sau a autorizaţiei, respectiv a 
autorizaţiei integrate de mediu; 
f) importul şi exportul unor substanţe şi preparate 
periculoase interzise sau restricţionate; 
g) omisiunea de a raporta imediat despre orice 
accident major de către persoane ce au în atribuţii 
această obligaţie; 
h) producerea, livrarea sau utilizarea 
îngrăşămintelor chimice, precum şi a oricăror 
produse de protecţie a plantelor neautorizate, 
pentru culturi destinate comercializării; 
i) nerespectarea interdicţiilor privind utilizarea pe 
terenuri agricole de produse de protecţie a 
plantelor sau îngrăşăminte chimice; 
j) producţia, importul, exportul, introducerea pe 
piaţă sau folosirea de substanţe care diminuează 
stratul de ozon, cu încălcarea dispoziţiilor legale în 
domeniu; 
 
 

 
 
 
 
 
„c) poluarea prin evacuarea, în 
atmosferă, în apele de suprafață sau 
subterane, pe solsau în sol/subsol a 
unor poluanți, deşeuri ori substanţe 
periculoase; 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) producţia, importul și/sau punerea 
pe piață de gaze fluorurate cu efect 
de seră sau echipamente,inclusiv 
componente alea acestora care 
conțin sau funcționează pe bază de 
gaze fluorurate cu efect de seră cu 
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k) nesupravegherea şi neasigurarea depozitelor de 
deşeuri şi substanţe periculoase, precum şi 
nerespectarea obligaţiei de depozitare a 
îngrăşămintelor chimice şi produselor de protecţie 
a plantelor numai ambalate şi în locuri protejate; 
1) producerea sau importul în scopul introducerii 
pe piaţă, precum şi utilizarea unor substanţe şi 
preparate periculoase fară respectarea 
prevederilor actelor normative în vigoare şi 
introducerea pe teritoriul României a deşeurilor 
de orice natură în scopul eliminării acestora; 
m) transportul şi tranzitul de substanţe şi 
preparate periculoase, cu încălcarea prevederilor 
legale în vigoare; 
n) desfăşurarea de activităţi cu organisme 
modificate genetic sau produse ale acestora, fară a 
solicita şi a obţine acordul de import/export sau 
autorizaţiile prevăzute de reglementările specifice; 
o) cultivarea plantelor superioare modificate 
genetic în vederea testării sau în scop comercial, 
fără înregistrarea prevăzută de lege; 
p) exploatarea, cu încălcarea dispoziţiilor legale în 
domeniu, a unei instalaţii în care se desfăşoară o 
activitate periculoasă sau în care sunt depozitate 
ori utilizate substanţe sau preparate periculoase, 
de natură a provoca în afara instalaţiei decesul ori 
vătămarea corporală a unei persoane sau o daună 
semnificativă adusă mediului.” 

încălcarea dispoziţiilor legale în 
domeniu;” 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 
 
 
 

 
 


