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Comisia economica, industrii §i servicii 
Nr.XX/60/15.02.2022

AVIZ

asupra Propunerii legislative pentru completarea art.98, alin.(2) al Ordonanfei de 
Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului

Comisia economica, industrii §i servicii a fost sesizata cu adresa nr. L47/2022 pentru 

dezbaterea §i avizarea Propunerii legislative pentru completarea art.98, alin.(2) al 

Ordonantei de Urgenfd a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, initiata de: 

Dinica Silvia-Monica - senator USR; Popescu Ion-Drago§ - senator USR.

In §edinla din data de 15 februarie 2022, Comisia economica, industrii servicii a 

analizat propunerea legislative §i a hotarat cu unanimitate de voturi sa adopte aviz favorabil 

cu amendamente admise cuprinse m anexa la prezentul aviz.

SECRETAR,

Senator Danut BICA

Doamnei senatoare, Laura-Iuliana SCANTEI
Presedinta Comisiei juridice, de numiri, discipline, imunita(i $i validari

Domnului senator, Claudiu-Marinel MURE§AN 
Presedintele Comisiei pentru mediu
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Anexa la Avizul nr. XX/60/15.02.2022

AMENDAMENTE ADMISE
La Propunerea legislativa pentru completarea art.98, alm.(2) al Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia

mediului
IA7/2022

Amendamente admise MotivareText propunere legislativaNr.
crt.

Titlul se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:1. Titlul
Amendamente propuse de catre initiatori, lon- 
Dragos Popescu - senator USR-Plus si Silvia- 
Monica Dinicd- senator USR-Plus si admise in 
unanimitate de voturi.

’’Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului
de§eurilor si pentru completarea art.98, alin.(2) al 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 
privind protectia mediului”

Lege pentru completarea art.98, alin.(2) al 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.195/2005 privind protectia mediului

92/2021 privind regimulnr.

Pentru corectitudine, ca urmare a modificarilor 
sugerate de CL.

Art. 1 - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
92/2021 privind regimul de^eurilor, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.820 
din 26 august 2021 se modifica si se completeaza 
dupa cum urmeaza:

Conform observatiilor CL.2.

1. La articolul 62, alineatul (1), litera b) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

’’Art. 62
(1) Urmatoarele fapte constituie contraven^ie §i se 
sanclioneaza dupa cum urmeaza 
b) cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru 
persoanele fizice, $i de la 50.000 lei la 70.000 lei,



pentru persoanele juridice, in cazul incalcarii 
dispozi^iilor art. 20 alin. (3) si (4);

2. La articolul 66, dupa alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, alin. (2^), cu urmatorul cuprins:

”(2*) Constituie infrac^iune §i se pedepse§te cu 
inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda 
incendierea deseurilor”.

Art. II ■ La aiticolul 98, alineatul (2) din Ordonan^a 
de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecjia mediului, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, 
aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 
265/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
dupa litera h) se introduce o noua litera, lit. i) cu 
urmatorul cuprins:

3. Articol unic
Articolul 98, alineatul (2) din Ordonanta de 
urgen^a a Guvernului nr. 195/2005'privind 
protec^ia mediului, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1196 din 30 
decembrie 2005, aprobata cu modificari §i 
completari prin Legea nr. 265/2006, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, se 
completeaza cu litera i), care va avea urmatorul 
cuprins:

Conform observa^iilor CL.

(2) Constituie infrac^iuni §i se pedepsesc cu 
inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda 
urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa 
puna in pericol via^a ori sanatatea umana, 
animala sau vegetala:
a) poluarea prin evacuarea, in atmosfera sau pe 
sol, a unor de§euri ori substance periculoase:
b) producerea de zgomote peste limitele 
admise, daca prin aceasta se pune in pericol 
grav sanatatea umana;
c) continuarea activitatii dupa suspendarea

i) ingroparea incinerarea deseurilor fara drept



acordului de mediu sau a autorizatiei, respectiv 
a autorizatiei integrate de mediu;
d) importul §i exportul unor substance ?i 
preparate periculoase interzise sau 
restric^ionate;
e) omisiunea de a raporta imediat despre orice 
accident major de catre persoane ce au Tn 
atribufii aceasta obligatie;
f) producerea, livrarea sau utilizarea 
mgra^amintelor chimice, precum §i a oricaror 
produse de protec^ie a plantelor neautorizale, 
pentru culturi deslinate comercializarii;
g) nerespectarea interdic^iilor privind utilizarea 
pe terenuri agricole de produse de proteci^ie a 
plantelor sau ingra?aminte chimice.
h) produc^ia, importul, exportul, introducerea pe 
pia^a sau folosirea de substance care diminueaza 
stratul de ozon, cu incalcarea dispozitiilor 
legale in domeniu.

i) ingroparea, arderea sau incendierea 
de^eurilor, cu excepfia efectuarii acestor 
operatiuni de catre operatorii economici 
autorizati punctul de vedere al protecfiei 
mediului pentru activitatea de valorificare 
eliminare a deseurilor.

Art. Ill • Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecfia mediului, publicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 1196 
din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari $i 
completari prin Legea nr. 265/2006, cu 
modificarile §1 completarile ulterloare, precum si

Conform observatiilor CL.4.



cu completarea adusa prin prezenta lege, va fi 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I”.




