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LEGE 
  

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 
 

 
CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale și domeniul de aplicare 
 
Art. 1  
Prezenta lege reglementează evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice şi private care pot 
avea efecte semnificative asupra mediului. 
 
Art. 2     
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) acord de mediu - actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului 

prin care sunt stabilite condiţiile şi măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul 
realizării unui proiect; 

b) aprobare de dezvoltare – decizia autorităţii sau autorităţilor competente, care dă dreptul titularului 

proiectului să realizeze proiectul; aceasta se concretizează în:  

i. autorizaţia de construire, pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1 şi cele prevăzute în anexa nr. 2, 

pct. 1, lit. a), c), e), f), g) şi pct. 2-13,  

ii. acord privind utilizarea terenului în scop agricol intensiv, pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2, 

pct. 1, lit. b), 

iii. acord al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură pentru proiectele privind împădurirea terenurilor pe care nu a existat 

anterior vegetaţie forestieră, prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. d); 

iv. actul emis de autoritatea competentă în domeniul siviculturii conform prevederilor art. 40*) din 
Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 
august 2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivelor care implică 
defrişarea în scopul schimbării destinaţiei terenului, prevăzute la anexa nr. 2 pct. 1 lit. d);  

c) autoritate competentă – autoritatea care emite aprobarea de dezvoltare, sau după caz autoritatea 
publică centrală pentru protecția mediului, Administrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”, Agenția 
Națională pentru Protecția Mediului, autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului organizate 
la nivel județean și la nivelul municipiului București, precum și Administrația Națională ”Apele Române” 
și unitățile  aflate în subordinea acesteia;  

d) evaluarea impactului asupra mediului – un proces care constă în:  
i. pregătirea raportului privind impactul asupra mediului de către titularul proiectului, astfel cum 

se prevede la art. 10 si 11; 
ii. desfășurarea consultărilor astfel cum se prevede la art. 6, art. 15, art. 16 și, după caz, la art. 17; 

iii. examinarea de către autoritatea competentă a informațiilor prezentate în raportul privind 
impactul asupra mediului și a oricăror informații suplimentare furnizate, după caz, de către 
titularul proiectului în conformitate cu art. 12 și a oricăror informații relevante obținute în urma 
consultărilor menționate la pct. ii; 

iv. prezentarea unei concluzii motivate de către autoritatea competentă cu privire la impactul 
semnificativ al proiectului asupra mediului, ținând seama de rezultatele examinării menționate 
la punctul (iii) și, după caz, de propria examinare suplimentară;                      

v. includerea concluziei motivate a autorității competente în oricare dintre deciziile menționate la 
art. 18, alin. (8) și (9). 

e) proiect – executarea lucrărilor de construcţii sau a altor instalaţii ori lucrări; alte intervenţii asupra 
cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale;    



2 
 

f) public – una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în conformitate cu legislaţia ori cu practica 
naţională, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile constituite de acestea; 

g) public interesat – publicul afectat sau care ar putea fi afectat de, sau care are un interes în procedura 
prevazută la art. 4; în sensul acestei definiţii, organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia 
mediului şi care îndeplinesc condiţiile legale sunt considerate ca având un interes; 

h) raport privind impactul asupra mediului - documentul care conţine informaţiile furnizate de titularul 
proiectului potrivit prevederilor art. 11 și art. 13 alin. (2) – (3); 

i) titularul proiectului – solicitantul aprobării de dezvoltare pentru un proiect privat, autoritatea publică 
care iniţiaza un proiect sau entitățile aflate în subordinea/sub autoritatea autorităților publice centrale . 

 
Art. 3     
(1) Autorităţile publice care aplică prevederile prezentei legi sunt autoritățile competente definite la art. 2 
lit. c).  
(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1)  îndeplinesc în mod obiectiv obligațiile care decurg din prezenta lege și 
nu se află într-o situație care generează un conflict de interese. 
(3) În cazul în care autoritatea competentă definită la art. 2 lit. c) este și titularul proiectului, aceasta are 
obligația de a asigura separarea adecvată a funcțiilor în scopul evitării conflictului de interese.                         
(4) Separarea adecvată a funcțiilor așa cum e prevăzută la alin. (3) se realizează prin asigurarea unei entități 
distincte din cadrul autorității competente care are propriile resurse umane și administrative ce îi conferă o 
autonomie reală și capacitatea de a  îndeplini în mod obiectiv și independent obligațiile care îi revin.   
 
Art. 4  
(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzută în anexa nr. 5, este parte integrantă din 
procedura de emitere a aprobării de dezvoltare. 
(2) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului integrează, după caz, evaluarea adecvată asupra 
ariilor naturale protejate de interes comunitar, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
precum și evaluarea posibilelor efecte ale emisiilor industriale și evaluarea controlului asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.  
(3) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele care se construiesc pe ape sau care 

au legătură cu apele conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările 

ulterioare, se derulează coordonat cu procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor care include 

evaluarea impactului asupra corpurilor  de apă. 

(4) Coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu procedura de emitere a avizului de 
gospodărire a apelor se realizează de către autoritatea competentă pentru protecția mediului. 
 
Art. 5     
(1) Prevederile prezentei legi nu se aplică proiectelor sau părților proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea 
și securitatea națională sau reacția la situații de urgență, dacă autoritățile publice centrale pentru apărare și 
securitate națională, respectiv cea pentru situații de urgență, împreună cu autoritatea publică centrală 
pentru protecţia mediului stabilesc, printr-o analiză de la caz la caz, că realizarea evaluării impactului asupra 
mediului ar avea un efect negativ asupra acestor scopuri. 
(2) În situații excepţionale, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate excepta, în întregime 
sau parțial, de la aplicarea prevederilor prezentei legi, un anumit proiect cu condiția ca obiectivele prezentei 
legi să fie realizate, fără a aduce atingere prevederilor art. 17.  
(3) Într-o astfel de situație, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are următoarele obligaţii:  

a) analizează dacă o altă formă de evaluare este potrivită;  
b) pune la dispoziţia publicului interesat informaţiile obţinute în cadrul formelor de evaluare prevăzute 

la lit. a) precum şi informaţiile privind decizia de exceptare şi motivele care au stat la baza luării unei 
astfel de decizii; 

c) informează Comisia Europeană, înainte de emiterea aprobării de dezvoltare, cu privire la decizia de 
exceptare luată, precum şi motivele care justifică acordarea exceptării şi îi furnizează, după caz, 
informaţiile puse la dispoziţia publicului. 

(4) Cu respectarea prevederilor art. 17, în cazul în care un proiect este adoptat printr-un act normativ special, 
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate excepta proiectul respectiv de la dispozițiile ce 
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vizează consultările publice prevăzute de prezenta lege, cu condiția ca obiectivele prezentei legi să fie 
realizate. 
(5) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană privind decizia de 
exceptare luată, la fiecare doi ani începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
CAPITOLUL II 
Procedura de reglementare 
 
Sectiunea 1  
Atribuţii şi responsabilităţi 
 
Art. 6     
(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este condusă de către autorităţile publice centrale 
sau teritoriale pentru protecţia mediului, cu participarea autorităţilor publice centrale sau locale, după caz, 
care au atribuţii şi responsabilități specifice în domeniul protecţiei mediului.  
(2) Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor care include evaluarea impactului asupra 
corpurilor de apă este condusă de către autoritățile competente de gospodărire a apelor. 
(3) Participarea autorităţilor prevăzute la alin. (1) se realizează în cadrul unei comisii de analiză tehnică, 
constituită la nivel central prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, 
la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, prin ordin emis de prefect, potrivit legislației în vigoare, 
iar la nivelul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", prin ordin emis de prefectul judeţului Tulcea. 
(4) Comisia de analiză tehnică include obligatoriu reprezentanţi ai autorităților publice centrale și/sau locale, 
respectiv ai administraţiei publice, inclusiv din cadrul compartimentelor care coordonează activitatea de 
amenajare a teritoriului şi urbanismului, autorităţii de sănătate publică, autorității competente de 
gospodărire a apelor, autorității competente pentru protejarea patrimoniului cultural, inspectoratului pentru 
situaţii de urgenţă, autorităților publice teritoriale de inspecție și control în domeniul protecției mediului, 
reprezentanţi ai structurilor responsabile pentru inspectoratele teritoriale silvice, direcțiilor pentru 
agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti și ai altor autorități, după caz, în funcție de natura 
proiectului. Prezența în comisia de analiză tehnică a reprezentanților autorităților menționate este 
obligatorie la solicitarea autorității publice competente pentru protecția mediului. 
(5) Autorităţile prevăzute la alin. (4) exprimă, în scris, puncte de vedere cu privire la solicitarea acordului de 
mediu şi a aprobării de dezvoltare, în urma verificării, conform competențelor proprii, a faptului că 
informaţiile prezentate de titularul proiectului în cadrul evaluării impactului asupra mediului respectă 
legislația specifică.   
(6) În scopul aplicării prevederilor prezentei legi, autorităţile publice pentru protecţia mediului pun la 
dispoziția autorităţilor prevăzute la alin. (1) informaţiile relevante, inclusiv raportul privind impactul asupra 
mediului, şi asigură organizarea şedinţelor comisiei de analiză tehnică. 
 
Sectiunea a 2-a  
Etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
 
Art. 7       
(1) Proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, datorită, printre altele, naturii, dimensiunii 
sau localizării lor fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare şi unei evaluări a impactului lor asupra 
mediului înaintea emiterii acestei aprobări. Astfel de proiecte sunt prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2). 
(2) Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie şi evaluează, în mod corespunzător şi pentru 
fiecare caz în parte, în conformitate cu prevederile prezentei legi, efectele semnificative directe şi indirecte 
ale unui proiect asupra următorilor factori:  

a) populația și sănătatea umană;  
b) biodiversitatea, acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate în conformitate cu 

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) terenurile, solul, apa, aerul și clima;  
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d) bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul;  
e) interacțiunea dintre factorii prevăzuți la lit. a)-d).   

(3) Printre efectele menționate la alin. (2) asupra factorilor prevăzuți la literele a) – e) se numără efectele 
preconizate ca urmare a vulnerabilității proiectelor față de riscul de accidente majore și/sau dezastre, 
relevante pentru proiectul în cauză.  
(4) Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, include cerinţele legislaţiei respective. 
(5) Pentru proiectele care fac obiectul Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, evaluarea impactului 
asupra mediului include cerințele legislației respective și, împreună cu documentația specifică ce vizează 
prevenirea și controlul integrat al poluării, stă la baza obținerii autorizației integrate de mediu. 
(6) Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele care fac obiectul Legii nr. 59/2016 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase include cerințele 
legislației specifice. 
 
Art. 8 
(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în etape, după cum urmează: 

a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului; 
b) etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului; 
c) etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului. 

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) este precedată de o evaluare iniţială a proiectului realizată de către 
autorităţile competente pentru protecţia mediului, în cadrul căreia este identificată localizarea proiectului în 
raport cu ariile naturale protejate, precum și  dacă proiectul propus  intră sub incidența prevederilor art. 48  
și art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, după caz. 
 
Art. 9         
(1) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1 se supun evaluării impactului asupra mediului, conform prevederilor 
art. 11-20 și art. 31, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (2) și (3).  
(2) Pe baza informaţiilor furnizate de către titular, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, 
pe baza unei examinări de la caz la caz, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (2), dacă proiectele prevăzute 
în anexa nr. 2 se supun evaluării impactului asupra mediului, potrivit prevederilor art. 11-20 și art. 31.  
(3) În cadrul examinării prevăzute la alin. (2) autoritatea competentă pentru protecția mediului utilizează 
criteriile din anexa nr. 3.  
(4) Pentru realizarea examinării prevăzute la alin. (2), titularul proiectului are următoarele obligații: 

a) furnizează în cadrul memoriului de prezentare, informațiile prevăzute în anexa nr. 5.E cu privire la 
caracteristicile proiectului și la efectele sale semnificative probabile asupra mediului; 

b) ține seama, după caz, de rezultatele disponibile ale altor evaluări relevante ale efectelor asupra 
mediului efectuate în temeiul altor prevederi legale naționale, decât cele din prezenta lege,  

c) prezintă o descriere a tuturor caracteristicilor proiectului și/sau a măsurilor vizate pentru evitarea 
sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului.  

(5)Proiectele prevăzute în anexa nr. 1 fac obiectul etapei de încadrare numai din punct de vedere al 
aspectelor privind evaluarea adecvată și al impactului asupra corpurilor de apă.   
(6) Autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia etapei de încadrare pe baza informațiilor 
furnizate de titularul proiectului în cadrul memoriului de prezentare și ținând seama, dacă este cazul, de 
rezultatele verificărilor preliminare sau ale evaluărilor efectelor asupra mediului efectuate în temeiul altor 
prevederi legale naționale, decât cele din prezenta lege. 
(7) Autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia potrivit prevederilor alin. (2) cât mai rapid 
posibil și în termen de cel mult 90 de zile de la data la care titularul proiectului a transmis toate informațiile 
necesare în temeiul alin. (4).  
(8) În situații excepționale, ca de exemplu cele legate de natura, complexitatea, amplasarea și dimensiunea 
proiectului, autoritatea competentă pentru protecția mediului poate prelungi termenul respectiv în vederea 
luării deciziei; în acest caz, autoritatea competentă pentru protecția mediului informează în scris titularul 
proiectului cu privire la motivele care justifică prelungirea și la data la care preconizează că va lua decizia.  
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(9) Deciziile luate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului potrivit prevederilor alin. (2) se pun 
la dispoziţia  publicului  și:  

a) în cazul în care s-a hotărât că este necesară o evaluare a impactului asupra mediului, se enumeră 
motivele principale pentru care s-a solicitat o astfel de evaluare, făcând trimitere la criteriile 
relevante enumerate în anexa nr. 3; sau  

b) în cazul în care s-a decis că o evaluare a impactului asupra mediului nu este necesară, se enumeră 
motivele principale pentru care nu s-a solicitat o astfel de evaluare, făcând trimitere la criteriile 
relevante enumerate în anexa nr. 3 și se descriu toate caracteristicile proiectului și/sau condițiile de 
realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative 
asupra mediului. 

 
Art. 10   
(1) Pentru proiectele care necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului, autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului, ținând seama de informațiile furnizate de titularul proiectului, îndeosebi de cele 
privind caracteristicile specifice ale proiectului, inclusiv amplasarea și capacitatea sa tehnică, și posibilul său 
impact asupra mediului, pregăteşte şi transmite titularului de proiect un îndrumar în care stabilește domeniul 
de evaluare și nivelul de detaliu al informațiilor care trebuie incluse în raportul privind impactul asupra asupra 
mediului. 
(2) În vederea elaborării îndrumarului prevăzut la alin. (1), autoritatea competentă pentru protecţia mediului:  

a) analizează memoriul de prezentare și informațiile depuse de titular; 
b) consultă celelalte autorităţi publice implicate, prevăzute la art. 6 alin. (1) și ia în considerare 

propunerile justificate ale publicului interesat, după caz.  
(3) Îndrumarul se pune la dispoziţia publicului, spre informare.  
(4) Transmiterea, de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, a îndrumarului nu exclude 
posibilitatea solicitării ulterioare de informaţii suplimentare de la titularul proiectului. 
 
Art.11     
(1) Pentru proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului, titularii acestora pregătesc și transmit un 
raport privind impactul asupra mediului, în conformitate cu anexa nr. 4. 
(2) Informațiile care trebuie furnizate de titularul proiectului în cadrul raportului privind impactul asupra 
mediului includ cel puțin: 

a) o descriere a proiectului, cuprinzând informații referitoare la amplasarea, concepția, 
dimensiunea și alte caracteristici relevante ale acestuia; 

b) o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra mediului;  
c) o descriere a caracteristicilor proiectului și/sau a măsurilor vizate pentru evitarea, prevenirea sau 

reducerea și, dacă este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului; 
d) o descriere a alternativelor rezonabile examinate de titularul proiectului, care sunt relevante 

pentru proiect și caracteristicile sale specifice, precum și o expunere a principalelor motive care 
stau la baza alegerii sale, ținând seama de efectele proiectului asupra mediului;  

e) un rezumat netehnic al informațiilor menționate la literele a)-d); 
f) orice alte informații suplimentare relevante specificate în anexa nr. 4 în funcție de caracteristicile 

specifice ale unui anumit proiect sau tip de proiect și de aspectele de mediu care ar putea fi 
afectate.  

(3) Autorităţile publice, în special cele prevăzute la art. 6 alin. (4), care deţin informaţii relevante pentru 
evaluarea posibilelor efecte semnificative directe şi indirecte ale proiectului, astfel cum sunt prevăzute la art. 
7 alin. (2) și (3), au obligaţia să pună aceste informaţii la dispoziţia titularului de proiect.  
(4) Autorităţile competente pentru protecţia mediului verifică dacă titularul proiectului a furnizat într-o formă 
adecvată informaţiile prevăzute în anexa nr. 4, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4). 
(5) Raportul privind impactul asupra mediului se bazează pe îndrumarul prevăzut la art. 10 alin. (1) și include 
informații care pot fi solicitate în mod rezonabil în scopul stabilirii unei concluzii motivate privind efectele 
semnificative ale proiectului asupra mediului, ținând seama de actualele cunoștințe și metode de evaluare. 
(6) Pentru a se evita suprapunerea evaluărilor, titularul proiectului ține seama, la realizarea raportului privind 
impactul asupra mediului, de rezultatele altor evaluări relevante efectuate în temeiul altor prevederi legale 
naționale, decât cele din prezenta lege. 
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Art.12  
(1) Pentru a garanta integralitatea și calitatea rapoartelor din cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului este necesară îndeplinirea următoarelor cerințe:  

a) titularul proiectului se asigură că raportul privind impactului asupra mediului, studiul de evaluare 
adecvată,  raportul de securitate sunt elaborate de experți competenți;  

b) autoritatea competentă pentru protecția mediului se asigură că dispune de cunoștințe suficiente sau 
că are acces la acestea, dacă este necesar pentru a examina rapoartele prevăzute la lit. a);  

c) după caz, autoritatea competentă pentru protecția mediului solicită titularului proiectului informații 
suplimentare, în concordanță cu anexa nr. 4, informații care sunt direct relevante pentru stabilirea 
concluziei motivate privind efectele semnificative ale proiectului asupra mediului. 

(2) Experții competenți prevăzuți la alin. (1) lit. a) sunt persoane fizice şi juridice care au dreptul de a elabora, 
potrivit legii, rapoartele prevăzute la alin. (1) și care sunt atestaţi de către comisia de atestare, care 
funcţionează în cadrul asociaţiei profesionale din domeniul protecției mediului recunoscută la nivel naţional. 
(3) Condițiile de elaborare a rapoartelor prevăzute la alin. (1), regulamentul privind organizarea, funcţionarea 
şi componenţa comisiei prevăzute la alin. (2), precum şi criteriile de atestare se aprobă prin ordin al 
conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecția mediului. 
(4) Persoanele fizice care au condamnări penale definitive pentru fapte care au legătură cu exercitarea 
calității lor de experți își pierd dreptul de a elabora rapoartele prevăzute la alin. (1), până la împlinirea 
termenului de reabilitare. 
(5) Persoanele juridice, ai căror administratori sau experți, pe baza cărora s-a obținut atestarea, au suferit 
condamnări penale definitive, își pierd dreptul de a elabora rapoartele prevăzute la alin. (1), până la 
împlinirea termenului de reabilitare a expertului din cauza căruia s-a instituit interdicția. 
(6) Calificarea experților prevăzuți la alin. (2) este în concordanță cu specificul și natura proiectului de 
investiții aflat în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, cu particularitățile amplasamentului 
propus și cu mediul posibil afectat de un impact semnificativ.  
(7) În funcție de specificul și natura proiectului de investiții, informațiile/studiile necesare elaborării 
raportului privind impactul asupra mediului, respectiv cele privind impactul asupra sănătății umane,  asupra 
patrimoniului cultural și asupra corpurilor de apă, se furnizează/realizează de experți competenți atestați de 
către autoritățile cu responsabilități în domeniul respectiv. 
(8) Responsabilitatea privind corectitudinea informațiilor furnizate în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului aparține titularului proiectului, iar responsabilitatea privind calitatea 
informațiilor/studiilor/rapoartelor prevăzute la alin. (1) și (7) aparține experților atestați. 
(9) Experții atestați prevăzuți la alin. (2) și (7) declară în scris că nu au un interes personal în 
implementarea/dezvoltarea proiectului de investiții aflat în procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului.  
(10) Pentru parcurgerea procedurii și examinarea raportului privind impactul asupra mediului și a studiului 
de evaluare adecvată, autoritatea competentă pentru protecția mediului utilizează ghiduri pentru diferite 
domenii și categorii de proiecte. 
(11) În cazul proiectelor a căror complexitate este deosebit de mare, autoritatea competentă pentru 
protecția mediului poate angaja expertiză externă pentru examinarea raportului privind impactul asupra 
mediului, a studiului de evaluare adecvată și a raportului de securitate. 
 
Art. 13    
(1) Elaborarea raportului privind impactul asupra mediului se realizează de către experți competenți, potrivit 
legii, cu respectarea îndrumarului prevăzut la art. 10  alin. (1).  
(2) Raportul privind impactul asupra mediului este însoțit de următoarele documente, după caz: 

a) studiul de evaluare adecvată întocmit conform conţinutului cadru prevăzut în ghidul metodologic 
privind evaluarea adecvată; 

b) studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă cu conținutul prevăzut de legislația 
specifică; 
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c) raportul de securitate pentru acele proiecte care se supun prevederilor Legii nr. 59/2016 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu 
conținutul prevăzut de legislația specifică; 

d) rezumatul netehnic al informațiilor furnizate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului.  
(3) Raportul privind impactul asupra mediului se realizează pe baza informațiilor și concluziilor rezultate, după 
caz, din studiul de evaluare adecvată, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și raportul de 
securitate.  
(4) Rezumatul netehnic al informațiilor furnizate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului include  
concluziile studiului de evaluare adecvată, ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și 
ale raportului de securitate, după caz. 
 
Art. 14     
(1) Raportul privind impactul asupra mediului, al cărui conţinut respectă prevederile art.  11, se înaintează 
autorităţii competente pentru protecţia mediului, însoțit de documentele prevăzute la art. 13 alin. (2). 
(2) Raportul privind impactul asupra mediului, conform prevederilor alin. (1), este supus comentariilor și 
observațiilor publicului, ale cărui propuneri/recomandări justificate sunt luate în considerare în etapa de 
analiză a calităţii acestuia.  
(3) Raportul privind impactul asupra mediului, conform prevederilor alin. (1), se pune la dispoziția 
autorităților cu atribuţii şi răspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului, participante în comisia de 
analiză tehnică. 
(4) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, împreună cu autorităţile participante în comisia de 
analiză tehnică, analizează calitatea raportului privind impactul asupra mediului și a documentelor prevăzute 
la art. 13 alin. (2), şi decide, pe baza punctelor de vedere emise de autoritățile menționate și a propunerilor 
justificate ale publicului, acceptarea, completarea sau respingerea motivată a acestora. 
 
Sectiunea a 3-a  
Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului 
 
Art. 15                   
(1) În vederea asigurării participării efective a publicului interesat la procedurile de luare a deciziilor, 
autorităţile competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare aduc la cunoştinţa publicului, din timp şi cel 
mai târziu, de îndată ce informaţia poate fi furnizată în mod rezonabil, prin anunţuri publice și prin afişare pe 
pagina de internet, următoarele aspecte:  

a) orice solicitare de aprobare de dezvoltare; 
b) datele de contact ale autorităţilor publice competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare, ale 

autorităţilor de la care pot fi obţinute informaţii relevante, ale autorităţilor unde se pot înainta 
propuneri/recomandări sau adresa întrebări, precum şi termenul pentru transmiterea acestora; 

c) tipul deciziilor posibile sau, în cazul în care există, proiectul deciziei respective; 
d) locul, orarul şi mijloacele prin care informaţiile relevante sunt puse la dispoziţia publicului. 

(2) În vederea asigurării participării efective a publicului interesat la procedurile de luare a deciziilor, 
autorităţile competente pentru protecţia mediului care derulează procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului aduc la cunoştinţă publicului, din timp şi cel mai târziu, de îndată ce informaţia poate fi furnizată în 
mod rezonabil, prin anunţuri publice și prin afişare pe pagina de internet, următoarele aspecte:  

a) orice solicitare de acord de mediu;  
b) faptul că proiectul face obiectul evaluării impactului asupra mediului, indicând, după caz, şi că 

proiectul intră sub incidenţa prevederilor art. 17 ;  
c) datele de contact ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului, ale autorităţilor de la care 

pot fi obţinute informaţii relevante, ale autorităţilor unde se pot înainta comentarii sau adresa 
întrebări, precum şi termenul pentru transmiterea acestora;  

d) tipul deciziilor posibile sau, în cazul în care există, proiectul deciziei respective;  
e) faptul că au fost obţinute şi sunt disponibile informaţiile prevăzute de art. 11;  
f) locul, orarul şi mijloacele prin care informaţiile relevante sunt puse la dispoziţia publicului;  
g) modalităţile de participare a publicului, în conformitate cu prevederile art.  16 alin. (1) şi (2).   
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(3) Autorităţile publice pentru protecţia mediului şi autorităţile competente pentru emiterea aprobării de 
dezvoltare pun la dispoziţia publicului interesat, într-un interval de timp rezonabil, următoarele:  

a) orice informaţie obţinută în conformitate cu prevederile art. 11;  
b) rapoartele şi recomandările relevante transmise autorităţii publice centrale sau teritoriale pentru 

protecţia mediului ori, după caz, autorităţii competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare la 
momentul informării publicului interesat, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2);  

c) alte informaţii decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), care sunt relevante pentru luarea deciziei privind 
aprobarea de dezvoltare şi care devin disponibile după momentul informării publicului în 
conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2), cu respectarea dispozițiilor H.G. nr. 878/2005 privind 
accesul publicului la informaţia privind mediul. 

 
Art. 16                   
(1) Publicului interesat, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 5, i se dă posibilitatea să participe din 
timp și efectiv la procedura prevăzută de art. 4 alin. (1), să se documenteze şi să transmită 
propuneri/recomandări autorităţilor publice competente, atunci când toate opţiunile sunt posibile şi înaintea 
luării unei decizii privind aprobarea de dezvoltare. 
(2) Informarea şi participarea publicului sunt coordonate de autorităţile competente pentru emiterea 
aprobării de dezvoltare şi autorităţile competente pentru protecţia mediului, potrivit competenţelor 
specifice şi se realizează după cum urmează:  

a) modalitatea de informare a publicului: prin afişe pe o anumită zonă teritorială, publicaţii în presa 
centrală şi/sau locală; 

b) modalitatea de consultare a publicului interesat, în scris sau prin dezbateri publice.  
(3) Informațiile relevante sunt puse la dispoziția publicului în format electronic, pe pagina proprie de internet 
a autorităților prevazute la alin. (2). 
(4) Termenele corespunzătoare pentru diferite etape, astfel încât să se asigure timp suficient pentru 
informarea autorităților menționate la art. 6 alin. (1) și a publicului, precum și pregătirea și participarea 
efectivă a acestora la procedura prevazută la art. 4 alin. (1), sunt prevăzute în anexa nr. 5.  
(5) Perioada de timp pentru consultarea publicului cu privire la raportul privind impactul asupra mediului 
este de cel puțin 30 de zile. 
 
Secțiunea a 4-a  
Procedura transfrontieră 
 
Art. 17   
(1) În situaţia în care un proiect care urmează să fie realizat pe teritoriul României poate să aibă un efect 
semnificativ asupra mediului altui stat membru al Uniunii Europene sau când un alt stat membru al Uniunii 
Europene care este posibil să fie afectat semnificativ solicită informaţii despre proiect, autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului transmite autorităţii publice centrale de mediu din acel stat membru al 
Uniunii Europene cât mai curând posibil şi nu mai târziu de momentul când este informat propriul public, cel 
puţin următoarele informaţii referitoare la proiect: 

a) o descriere a proiectului împreună cu informaţiile disponibile asupra posibilului impact transfrontier 
al acestuia; 

b) informaţii privind tipul deciziei care ar putea să fie luată. 
(2) În situaţia în care un proiect care urmează să fie realizat pe teritoriul României poate să aibă un efect 
semnificativ asupra mediului altui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau când un alt stat care nu 
este membru al Uniunii Europene și care este posibil să fie afectat semnificativ solicită informaţii despre 
proiect, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite prin intermediul Ministerului 
Afacerilor Externe, cât mai curând posibil şi nu mai târziu de momentul când este informat propriul public, 
cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (1), lit. a) și b). 
(3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului indică statului prevăzut la alin. (1) și (2) un interval 
de timp rezonabil în care să precizeze dacă doreşte să participe la procedura prevăzută de art. 4 alin. (1). 
(4) În cazul în care statul potential afectat care a primit informaţiile prevăzute la alin. (1) comunică intenţia 
sa de participare la procedura prevăzută la art. 4 alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecţia 
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mediului îi transmite informaţiile despre proiect prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2), precum şi cele care se pun 
la dispoziţia publicului interesat, conform prevederilor art. 15 alin. (3) lit. a) şi b). 
(5) În cazul în care România este stat potenţial afectat, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului: 

a) pune la dispoziţia autorităţilor prevăzute la art. 6 alin. (1) şi a propriului public interesat, într-un 

termen rezonabil, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), primite de la statul de origine; 

b) asigură autorităților prevăzute la art. 6 alin. (1) şi publicului interesat  posibilitatea de a înainta 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului din statul de origine opiniile cu privire la 
informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), într-un interval rezonabil de timp, înainte de emiterea 
aprobării de dezvoltare.  

(6) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului iniţiază consultări cu autorităţile publice pentru 
protecţia mediului ale altor state cu privire, între altele, la efectele potenţiale transfrontiere ale proiectului 
şi la măsurile avute în vedere pentru a reduce sau a elimina astfel de efecte şi stabileşte împreună cu aceste 
autorităţi un interval de timp rezonabil privind durata consultărilor. Aceste consultări pot fi organizate  
și prin intermediul unui organism comun adecvat.  
(7) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte împreună cu autorităţile competente de 
pe teritoriul statului posibil afectat măsuri care să permită participarea efectivă a publicului interesat la 
procedura prevăzută de art. 4 alin. (1), inclusiv în cazul proiectelor cu posibile efecte semnificative pe 
teritoriul României, iniţiate în alte state. 
(8) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate utiliza atât mecanismele prevăzute de 
Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 
februarie 1991 și ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu modificările și completările ulterioare, cât și cel stabilite 
de Reuniunea Părților la această Convenție, pentru a proteja drepturile și interesele statului român în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontieră. 
(9) Ministerul Afacerilor Externe sprijină, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, 
demersurile acesteia prevăzute la alin. (1)-(8), inclusiv prin participarea, după caz, la activitatea comisiei de 
analiză tehnică. 
 
Secțiunea a 5- a 
Deciziile autorităților competente 
 
Art. 18  
(1) Concluzia motivată prevăzută la art. 2, lit. d) pct. iv se concretizează în acordul de mediu sau decizia de 
respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu.  
(2) Acordul de mediu se anexează aprobării de dezvoltare şi face parte integrantă din aceasta. 
(3) Acordul de mediu cuprinde cel puţin: 

a) descrierea proiectului; 
b) concluziile raportului privind impactul asupra mediului, inclusiv ale studiului de evaluare adecvată și 

ale raportului de securitate, după caz; 
c) o descriere a tuturor caracteristicilor proiectului și/sau a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, 

prevenirea sau reducerea și, dacă este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra 
mediului; 

d) condițiile si măsurile stabilite în avizul de gospodărire a apelor; 
e) măsurile/condițiile de monitorizare, după caz: tipul de parametri care trebuie monitorizați și durata 

monitorizării, acestea fiind proporționale cu natura, amplasarea și dimensiunea proiectului, precum 
și cu gravitatea efectelor sale asupra mediului;  

f) concluziile opiniilor exprimate de către comisia de analiză tehnică, relevante din punct de vedere al 
protecției mediului; 

g) informații privind participarea publicului; 
h) rezumatul consultărilor transfrontieră, după caz. 

(4) În situația în care rezultatul evaluării adecvate relevă un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale 
protejate de interes comunitar, autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia de respingere a 
solicitării de emitere acordului de mediu. 
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), autoritatea competentă pentru protecția mediului emite acordul 
de mediu doar pentru proiectele care trebuie realizate din considerente imperative de interes public major, 
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inclusiv de ordin social sau economic și în lipsa unor soluții alternative la acestea, însă numai după stabilirea 
măsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerența rețelei Natura 2000. 
(6) În cazul în care aria naturală protejată  de interes comunitar adăpostește un tip de habitat natural prioritar 
și/sau o specie prioritară, singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau 
siguranța publică, de anumite consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu sau alte motive 
imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de vedere al Comisiei Europene.  
(7) Termenele pentru parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului sunt stabilite prin 
anexa nr. 5. 
(8) Decizia de emitere a aprobării de dezvoltare include cel puțin următoarele: 

a) concluzia motivată a autorității competente pentru protecția mediului cu privire la impactul 
semnificativ al proiectului asupra mediului, prevazută la art. 2, lit. d), pct. iv); 

b) toate condițiile de mediu anexate deciziei, o descriere a tuturor caracteristicilor proiectului și/sau a 
măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea sau reducerea și, dacă este posibil, 
compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului, precum și, după caz, a măsurilor de 
monitorizare, potrivit prevederilor din anexa nr. 5. 

(9) Decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare prezintă principalele motive care stau la baza 
respingerii. 
(10) Rezultatele consultărilor şi informaţiile obţinute potrivit prevederilor art. 6 şi art. 10 – 17 se iau în 
considerare în emiterea acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare, respectiv în respingerea solicitării 
de emitere  acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare pentru proiectele publice sau private care fac 
obiectul prezentei legi, potrivit prevederilor din anexa nr. 5. 
(11) Deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) se emit pe baza informațiilor actualizate, într-o perioadă de maxim 
30 de zile de la data depunerii documentațiilor complete.  
(12) Acordul de mediu/decizia etapei de încadrare este valabil(ă) pe toată perioada de realizare a proiectului, 
cu excepția situațiilor în care: 

a) apar elemente noi, necunoscute la data emiterii acesteia/acestuia, 
b) este modificată legislația relevantă, 
c) este schimbat regimul de protecție, 
d) sunt modificate datele care au stat la baza emiterii, inclusiv aspectele relevante ale stării  mediului.  

(13) În cazul în care una din deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în maxim 5 ani de la emiterea 
acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea  
confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit. 
(14) În situația prevăzută la art. (13), autoritatea competentă pentru protecția mediului se asigură că 
informațiile  prevăzute în raportul privind impactul asupra mediului sunt încă valabile, prin aplicarea 
prevederilor art. 41 alin. (6) din Anexa nr. 5 la prezenta lege. 
 
Art. 19  
(1) Autorităţile competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare şi, respectiv, pentru emiterea acordului 
de mediu pun la dispoziția publicului, cu promptitudine, decizia privind emiterea/respingerea solicitării 
acestora precum și următoarele informaţii:  

a) conţinutul aprobării de dezvoltare şi, respectiv, al acordului de mediu, care include toate condiţiile 
necesar a fi îndeplinite de titularul proiectului sau, după caz, conţinutul deciziei de respingere;  

b) principalele motive şi argumente pe care se bazează decizia de emitere/respingere a aprobării de 
dezvoltare şi, respectiv, a acordului de mediu, inclusiv informații privind procesul de participare a 
publicului; printre acestea se numără și o sinteză a rezultatelor consultărilor și informațiilor colectate 
în temeiul art. 10 – 17, precum și o explicație a modului în care rezultatele respective au fost 
încorporate sau abordate, în special observațiile primite din partea statului afectat prevăzute la art. 
17.  

(2) Autorităţile competente pentru protecția mediului informează autorităţile competente pentru protecția 
mediului ale statului care a fost consultat conform prevederilor art. 17 alin. (1) - (3) şi (5) şi transmit acestora 
informaţiile prevăzute la alin. (1).    
(3) În cazul în care România este stat potenţial afectat, autorităţile competente pentru protecția mediului 
asigură punerea la dispoziţia propriului public interesat, într-o formă corespunzătoare, a informaţiilor 
prevăzute la alin. (1), primite de la statul de origine.  



11 
 

 
Secțiunea a 6-a a  
Actualizarea informațiilor 
 
Art. 20   
(1) În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul 
a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări. 
(2) Constatarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se realizează de: 

a) verificatorii tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială de calitate "c) igienă, sănătate şi mediu", cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul proiectelor pentru care se emite 
autorizaţie de construire; 

b) autoritatea competentă pentru emiterea aprobării de dezvoltare, în cazul celorlalte categorii de 
proiecte. 

(3) Pe baza notificării prevăzute la alin. (1), autoritatea competentă pentru protecţia mediului parcurge etapa 
de încadrare şi, cu consultarea comisiei de analiză tehnică, decide: 

a) menţinerea acordului de mediu emis iniţial; 
b) reluarea în parte sau integral a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi, în consecinţă, 

revizuirea acordului de mediu emis iniţial, emiterea unuia nou sau respingerea solicitării acordului 
de mediu pentru proiectul modificat, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 11-18. 

 
CAPITOLUL III 
Accesul în justiție 
 
Art. 21          
(1) Orice persoană care face parte din publicul interesat sau care se consideră vătămată într-un drept al său 
ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, 
din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente 
care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală 
care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. f), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept 
al lor sau într-un interes legitim. 
(3)Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în 
instanțe odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, după caz, cu decizia de respingere a 
solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a 
solicitării aprobării de dezvoltare. 
 
Art. 22        
(1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 
au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 21 alin. (3) sau autorităţii 
ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în 
termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei. 
(2) Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în 
termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. 
(3) Procedura de solutionare a plângerii prealabile prevăzută la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie 
echitabilă, rapidă şi corectă. 
 
Art. 23      
(1) Pentru proiectele prevăzute de prezenta lege este interzisă realizarea proiectului fără obţinerea deciziei 
etapei de încadrare/acordului de mediu și a aprobării de dezvoltare.  
(2) Pentru proiectele prevăzute de prezenta lege este interzisă emiterea aprobării de dezvoltare pentru 
lucrări de investiții inițiate sau realizate.  
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(3) Titularii proiectelor au obligaţia respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu 
și a aprobării de dezvoltare. 
(4) Titularii proiectelor au obligaţia respectării termenelor prevazute în anexa nr. 5 precum și a termenelor 
stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului. 
 
Art. 24     
Actele şi deciziile prevăzute de prezenta lege trebuie să includă informaţii concrete despre accesul publicului 
la procedurile prevăzute la art. 21 șI 22. 

 
CAPITOLUL IV 
Raportare. Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 
Secțiunea 1  
Raportare către Comisia Europeană 

 
Art. 25      
(1) O dată la șase ani, începând de la data de 16 mai 2017, autoritatea publică centrală pentru protecţia 
mediului informează Comisia Europeană, în cazul în care există informații disponibile, cu privire la: 

a) numărul proiectelor menționate în anexele nr. 1 și 2 care au făcut obiectul unei evaluări a impactului 
asupra mediului în conformitate cu art. 11 – 20 și art. 31;  

b) defalcarea evaluărilor impactului asupra mediului în funcție de categoriile de proiecte stabilite în 
anexele nr. 1 și 2;  

c) numărul proiectelor menționate în anexa nr. 2 care au făcut obiectul unei proceduri de stabilire în 
conformitate cu art. 9 alin. (2); 

d) durata medie a procesului de evaluare a impactului asupra mediului;  
e) estimări generale privind costul mediu direct al evaluărilor impactului asupra mediului, inclusiv a 

impactului rezultat în urma aplicării prezentei legi, pentru întreprinderile mici și mijlocii. 
(2) În vederea raportării la Comisia Europeană a informațiilor solicitate conform alin. (1) lit.e), înainte de 
emiterea acordului de mediu de către autoritatea competentă, titularii proiectelor depun o declarație pe 
propria răspundere pentru confirmarea îndeplinirii criteriilor de întreprinderi mici și mijlocii și precizează 
costul evaluării impactului asupra mediului inclusiv a impactului rezultat. 
(3)Autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului organizate la nivel județean și la nivelul 
municipiului București transmit anual Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, până la 31 ianuarie anul 
următor, informațiile prevăzute la alin. (1).  
(4) Agenția Națională pentru Protecția Mediului mediului transmite anual autorității publice centrale pentru 
protecția mediului, până la 31 martie, informațiile colectate conform alin. (3) precum și informațiile deținute 
cu privire la cerințele alin. (1). 
 
Secțiunea a 2-a  
Sancțiuni  
 
Art. 26        
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 20 alin. (1), art. 23 
alin. (1) și alin. (3) cu amendă de la la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei la 
100.000 lei, pentru persoane juridice. 
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de personalul împuternicit 
din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
(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 în actul 
normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare 
şi sancţionare a contravenţiei. 
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(4) Pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de art. 23 alin. (1) se aplică şi sancţiunea complementară de 
desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor 
lucrări fiind suportate de titularul proiectului. 
(5) Încălcarea obligațiilor de desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială prevăzute la alin (4) 
constituie infracțiune și se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă de la 15.000 lei la 30.000 
lei, pentru persoane fizice, şi de la 150.000 lei la 200.000 lei, pentru persoane juridice. 
 
Art. 27      
Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) se completează cu prevederile 
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. 
 
Art. 28      
(1) Constatarea şi cercetarea infracţiunilor se fac din oficiu de către organele de urmărire penală, conform 
competenţelor legale.  
(2) Descoperirea şi stabilirea, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, de către comisarii Gărzii Naţionale 
de Mediu, precum și a altor autorități cu atribuții în aplicarea prezentei legi, a săvârşirii infracţiunilor 
prevăzute la alin. 1, se aduce de îndată la cunoştinţa organului de urmărire penală competent potrivit legii 
de procedură penală. 
 
Secțiunea a 3-a  
Dispoziții tranzitorii  
 
Art. 29      
(1) Proiectele pentru care decizia etapei de încadrare emisă înainte de 16 mai 2017 prevede că acestea nu se 
supun evaluării impactului asupra mediului respectă obligațiile menționate la art. 9 din Hotărârea Guvernului 
nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu 
modificările și completările ulterioare.  
(2) Proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis îndrumarul de definire a 
domeniului evaluării înainte de 16 mai 2017 sunt supuse obligațiilor prevăzute la art. 5 și la art. 11 – 25 din 
H.G. nr. 445/2009.  
 
Secțiunea a 4-a  
Dispoziții finale 
 
Art.  30                                 
(1) Prevederile prezentei legi nu aduc atingere obligaţiei autorităţilor competente de a respecta restricţiile 
impuse de legislaţia privind secretul comercial şi industrial, inclusiv proprietatea intelectuală şi protejarea 
interesului public.  
(2) În soluționarea unei cereri de informație privind mediul care face obiectul restricțiilor prevăzute la alin. 
(1), autoritățile competente sunt obligate să interpreteze motivele de refuz în sens restrictiv, acordând 
întâietate interesului public deservit prin dezvăluire.  
(3) Cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2), informația privind mediul poate fi furnizată publicului prin 
dezvăluire parțială din contextul general supus restrictiilor. 
(4) În motivarea furnizării informațiilor conform prevederilor alin. (3), autoritățile competente furnizează 
explicația modului în care interesul public a fost luat în considerare. 
(5) În cazul aplicării art. 17, transmiterea informaţiilor către alte state şi primirea acestora de către 
respectivele state fac obiectul restricţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare a statului în care se va realiza 
proiectul. 
 
Art. 31                   
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta lege și se actualizează prin hotărâre a guvernului în funcție 
de progresul tehnic și legislativ, în conformitate cu legislația europeană, reglementările, ghidurile și 
instrucțiunile în domeniu și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 



14 
 

 
Art. 32         
(1) La data intrării în vigoare a legii, art. 2, pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2016, cu modificările și completările ulterioare,  se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
”Art. 2 
(…)  
2. acte de reglementare – decizia etapei de încadrare, aviz de mediu, acord de mediu, autorizaţie de mediu, 
autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, autorizaţie privind 
activităţi cu organisme modificate genetic”.  
(2) La data intrării în vigoare a legii, se abrogă: 

a) Art. 2, pct. 13, lit. c) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 265/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Art. 8 alin. (3) din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii; 

c) Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, 

d) Ordinul MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea metodologiei de 
aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private,  

e) Ordinul Ministrului Mediului nr. 1026/27.07.2009 privind aprobarea condițiilor de elaborare a 
raportului de mediu, raportul privind impactul asuupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de 
amplasament, raportului de securitate, studiului de evaluare adecvată;  

f) orice prevedere contrară. 
(3) În situaţia în care printr-un act normativ anterior prezentei legi se face trimitere la Hotărârea Guvernului 
nr.  445/2009 ori generic la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, trimiterea se va socoti făcută 
la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta lege. 
 
Art. 33          
(1) În termen de 12 luni de intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală pentru protecția 
mediului aprobă, prin ordin al conducătorului acesteia, ghidurile prevăzute la art. 12 alin. (10).  
(2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală pentru protecția 
mediului aprobă, prin ordin al conducătorului acesteia, condițiile de elaborare a raportului de mediu, 
raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului privind situația de referință, 
raportului de securitate și studiului de evaluare adecvată. 
(3) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală pentru protecția 
mediului aprobă, prin ordin al conducătorului acesteia, modificarea Ordinului nr. 19/2010 pentru aprobarea 
Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra 
ariilor naturale protejate de interes comunitar. 
(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) – (3), actele normative existente rămân în vigoare până la data 
intrării în vigoare a noilor prevederi menționate. 
(5) În termen de 3 luni de  la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală din domeniul 
apelor aprobă, prin ordin al conducătorului acesteia, procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor 
care include evaluarea impactului asupra corpurilor de apă. 
 
 

* 
Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată 
în Jurnalul Oficial nr. L 26 din 28.01.2012, modificată prin Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 16 aprilie 2014, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 124 din 25.04.2014, și rectificată în Jurnalul 
Oficial nr.  L 174 din  03.07.2015. 
 
 
 


