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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti,   27.09.2010 

Nr.   26/1470 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2010 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2005 privind 

prevenirea şi controlul integrat al poluării, trimis comisiei pentru examinare 

pe fond, cu adresa nr. PL.x 380 din 21 iunie 2010. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sulfina BARBU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 27.09.2010 

Nr. 26/1470 
 
 

R A P O R T       
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2010 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. PL.x 

380 din 21 iunie 2010, cu dezbaterea pe fond în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. 
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La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.494/22.04.2010); 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  (nr.PL-x.380/28 iunie 2010); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii (nr.23/198/8.09.2010). 

 

In conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 

(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din  16 iunie 

2010. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.84/2006, din perspectiva necesităţii alinierii legislaţiei naţionale în domeniu, la exigenţele europene 

în materie, în consonanţă cu obligaţiile ce revin statului roman, derivate din calitatea sa de stat membru al 

Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007. 

 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut 

proiectul de lege în şedinţa din 7 septembrie 2010. 
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La dezbateri a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Anton Marin – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Mediului şi Pădurilor. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi, din totalul de 33 membri ai comisiei. 

 

Raportul al comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform art.76, alin.(2) din Constituţia 

României, republicată. 

 

In urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât în unanimitate să propune Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele prevăzute în anexa la prezentul raport. 

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Sulfina BARBU 
 

EDLER András György 
    
 

 
Consultant, Nicoleta Toma 
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Amexa 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

 
Text Senat 

 
Textul propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea 
amenda-
mentului 
propus 

1.  Lege 
 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2010 
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.152/2005 

privind prevenirea şi controlul 
integrat al poluării  

 

Nemodificat  

2.   Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.40 din 21 aprilie 2010 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.152/2005 privind 
prevenirea şi controlul integrat al 
poluării, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.283 
din 30 aprilie 2010, cu următoarea 
modificare:  
 

 Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.40 din 21 aprilie 2010 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.152/2005 privind 
prevenirea şi controlul integrat al 
poluării, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.283 
din 30 aprilie 2010, cu următoarele 
completări:  
 

 

3.  Ordonanţă de urgenţă  pentru 
modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
nr.152/2005 privind 

Nemodificat Nemodificat  
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prevenirea şi controlul 
integrat al poluării 

 
4.  Articol unic. – 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.152/2005 
privind prevenirea şi controlul 
integrat al poluării, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1078 
din 30 noiembrie 2005, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin legea 
nr.84/2006, se modifică după 
cum urmează: 
 

Nemodificat Nemodificat  

5.  1. Articolul 4 va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 4 - Autoritatea 
competentă asigură 
coordonarea deplină a 
procedurii şi a condiţiilor de 
emitere a autorizaţiei 
integrate de mediu în cazul în 
care sunt implicate mai multe 
autorităţi, astfel încât să se 
garanteze o abordare 
integrată efectivă de către 
toate autorităţile implicate în 
această procedură." 
 

Nemodificat Nemodificat  

6.  2. La articolul 9, alineatele 
(1) şi (4) vor avea 
următorul cuprins: 

Nemodificat Nemodificat  
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"Art. 9 - (1) Autorizaţia 
integrată de mediu este emisă 
de autoritatea competentă în 
condiţiile prevăzute la art. 3 şi 
20, în scopul asigurării unui 
nivel ridicat de protecţie a 
mediului în întregul său, cu 
respectarea reglementărilor 
privind calitatea aerului, apei 
şi a solului. 
............................ 
(4) Autorizaţia integrată de 
mediu cuprinde, dacă este 
necesar, şi cerinţe specifice în 
scopul asigurării protecţiei 
solului şi a apei subterane, 
precum şi măsuri privind 
managementul deşeurilor 
generate de instalaţie." 
 

7. 3. La articolul 14, alineatul 
(1) va avea următorul 
cuprins: 
"Art. 14 - (1) Autorizaţia 
integrată de mediu conţine, 
după caz, derogări temporare 
de la prevederile art. 11 dacă 
printr-un plan de reabilitare 
aprobat de autoritatea 
competentă se realizează 
reducerea poluării şi, în cel 
mult 6 luni, se asigură 
respectarea valorilor limită de 
emisie." 

Nemodificat Nemodificat  
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8.  4. Articolul 18 va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 18 - (1) În autorizaţiile 
integrate de mediu emise 
pentru instalaţiile existente, 
potrivit prevederilor art. 41, 5 
şi 6 sau, după caz, prin 
revizuirea şi, dacă este 
necesar, prin actualizarea 
condiţiilor din autorizaţie, 
autoritatea competentă 
impune operatorului măsurile 
necesare pentru ca acestea să 
funcţioneze potrivit 
prevederilor art. 3, 4, 9-16, 
20, 24 alin. (1) şi (2), art. 25 
şi ale art. 32 alin. (1), fără a 
aduce atingere altor prevederi 
ale legislaţiei specifice. 
(2) În procedura de autorizare 
integrată de mediu, 
autorităţile competente iau 
măsurile necesare ca 
instalaţiile existente să 
respecte prevederile art. 1, 2, 
21, art. 22 alin. (2), art. 23, 
art. 24 alin. (3), art. 26-31 şi 
ale art. 32 alin. (4). 
(3) Prin derogare de la 
prevederile alin. (1), cerinţele 
de emitere a autorizaţiilor 
integrate de mediu pentru 
instalaţiile existente în ceea 
ce priveşte obligaţia acestor 

Nemodificat Nemodificat  
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instalaţii de a respecta 
valorile limită de emisie, 
parametrii echivalenţi sau 
măsurile tehnice bazate pe 
cele mai bune tehnici 
disponibile, potrivit 
prevederilor art. 9 alin. (3)-
(6), art. 10 şi 11, nu se aplică 
instalaţiilor existente 
prevăzute în anexa nr. 5, 
până la data indicată pentru 
fiecare instalaţie." 
 

9. (Text OuG nr.105/2005) 
Art. 25. - Autoritatea 
competenta evalueaza 
periodic conditiile din 
autorizatia integrata de mediu 
si, acolo unde este necesar, le 
revizuieste. Revizuirea 
autorizatiei integrate de 
mediu este obligatorie in 
toate situatiile in care:  
   a) poluarea produsa de 
instalatie este semnificativa 
incat necesita revizuirea 
valorilor limita de emisie sau 
includerea de noi astfel de 
valori in autorizatia integrata 
de mediu;  
   b) schimbarile substantiale 
ale celor mai bune tehnici 
disponibile fac posibila 
reducerea semnificativa a 

 ___________________ 1. La articolul unic, după punctul 
4,  se introduce un nou punct, 
pct. 41, cu următorul cuprins: 
„41. La articolul 25 se introduc 
două noi alineate, alineatele (2) 
şi (3), cu următorul cuprins: 
«(2) La revizuirea autorizaţiei 
integrate de mediu, pentru 
operatorii economici prevăzuţi în 
Anexa nr.5, se vor include în planul 
de acţiuni, condiţiile negociate din 
programul de conformare care s-a  
întocmit la schimbarea propietarului, 
pe baza bilanţului de mediu şi care  
nu au fost respectate.  
(3) Nerespectarea prevederilor 
alin.(2) atrage încetarea activităţii 
respective.»” 

Prin Legea 
nr.137/1995 s-
au negociat 
programe de 
conformare 
pentru agenţii 
economici 
poluanţi.  Dar 
procedura de 
autorizare s-a 
modificat prin 
OUG 
nr.34/2002 
aprobată cu 
modificări şi 
completări prin 
Legea 
nr.645/2002, 
care ulterior a 
fost abrogată 
prin OUG 
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emisiilor fara a presupune 
costuri excesive;  
   c) siguranta in exploatare a 
proceselor sau activitatilor 
impune utilizarea altor 
tehnici;  
   d) prevederile unor noi 
reglementari legale o impun.  
 

nr.152/2005. 
Prin aceste 
modificări 
legislative, a 
fost posibil 
pentru unii  
agenţi 
economici 
extrem de 
poluanţi, cum 
este Sometra-
zona Copşa 
Mică să 
funcţioneze 
continuu, iar 
conformarea cu 
condiţiile de 
mediu să fie 
amânată. 
Sometra are ca 
dată finală de 
conformare, 
anul 2014. Prin 
această 
completare se 
propune ca 
acele condiţii 
stabilite iniţial 
în baza Legii 
nr.137/1995, 
negociate cu 
cumpărătorul, 
şi care nu au 
fost respectate, 
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cazul Sometra 
care a avut 
clauze cu dată 
scadentă 2004, 
să fie aplicate 
la revizuirea 
autorizaţiei 
integrate de 
mediu. 
 

10. 5. La articolul 27, alineatul 
(3) va avea următorul 
cuprins: 
"(3) Prevederile art. 3-6, 9-
16, 20, 31 şi ale art. 32 alin. 
(1) şi (4) se aplică în mod 
corespunzător." 
 

Nemodificat Nemodificat  

11. 6. Articolul 30 va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 30 - Autoritatea 
competentă desemnată 
pentru realizarea schimbului 
de informaţii şi transmiterea 
rapoartelor către Comisia 
Europeană, potrivit 
prevederilor art. 28 şi 29, 
este autoritatea publică 
centrală pentru protecţia 
mediului." 
 

Nemodificat Nemodificat  

12. 7. La articolul 32, alineatul 
(1) va avea următorul 
cuprins: 

Nemodificat Nemodificat  
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"Art. 32 - (1) Autoritatea 
competentă pune la dispoziţia 
publicului rezultatele pe care 
le deţine, referitoare la 
monitorizarea emisiilor, aşa 
cum este prevăzut în 
condiţiile de autorizare, 
potrivit prevederilor art. 9 -
16." 
 

13. 8. La articolul 35, alineatul 
(3) va avea următorul 
cuprins: 
"(3) Procedura administrativă 
prealabilă prevăzută la alin. 
(1) şi (2) este gratuită şi 
trebuie să fie corectă, 
echitabilă şi rapidă." 
 

Nemodificat Nemodificat  

14.  __________ La articolul unic, după punctul 8 
se introduce un nou punct, 
pct.81, cu următorul cuprins: 
„La anexa nr.1, după punctul 6.8 
se introduce un nou punct, 
pct.6.9, cu următorul cuprins: 
6.9. Captarea fluxurilor de dioxid de 
carbon provenite de la instalaţiile 
aflate sub incidenţa prezentului act 
normativ, în scopul stocării 
geologice, fără a aduce atingere 
prevederilor legislaţiei din domeniul 
stocării geologice a dioxidului de 
carbon.” 
 

Nemodificat  



  

 
13/13 

15. 9. La anexa nr. 3, punctul 
5 va avea următorul 
cuprins: 
"5. progrese tehnologice şi 
modificări în cunoaşterea şi 
înţelegerea ştiinţifică;" 
 

Nemodificat Nemodificat  

16. 10. La anexa nr. 4, punctul 
1, literele d) şi f) vor avea 
următorul cuprins: 
"d) natura deciziilor posibil a 
fi adoptate sau proiectul de 
decizie, dacă acesta există; 
....................... 
f) indicarea datei, orei, locului 
şi mijloacelor prin care 
informaţiile relevante vor fi 
disponibile publicului;" 
 

Nemodificat Nemodificat  

 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Sulfina BARBU 
 

EDLER András György 
    
 
Consultant, Nicoleta Toma 
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