
 

 

1 Februarie 2021 

CĂTRE: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

În atenția: Dlui. Ministru Barna Tánczos 
 

Ref: Propuneri cu privire la proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de 

mediu 
 

Stimate Domnule Ministru, 

  

Coaliția pentru Dezvoltarea României dorește prin prezenta să vă supună atenției câteva considerente pe 

marginea Procedurii de emitere a autorizației de mediu (denumită in continuare "Procedura”), prevăzută în Proiectul 

de Ordin publicat în data de 21 decembrie 2020 pe website-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor: 

1. Având în vedere că Procedura reprezintă unul dintre actele normative de bază în domeniul protecției 

mediului, fiind de interes pentru toți titularii de activități care vor fi supuse acestei Proceduri, apreciem 

că s-ar impune un termen mai extins de dezbatere publică (30 de zile). 

2. Deși Procedura acoperă multe din aspectele nereglementate anterior, considerăm că aceasta ar trebui 

armonizată cu realitățile mediului de afaceri aflat într-o continuă dinamică. 

Astfel, ar trebui reglementate expres următoarele situații: 

- Cazul titularilor de activitate multipli; 

- Menționate expres, printre cazurile de transfer de autorizație de mediu, și transferurile de activitate 

(“business transfer”); 

- Cazul transferurilor de activitate condiționate de un anumit eveniment viitor; 

- Situațiile în care folosința amplasamentelor necesare pentru desfășurarea unor activități se efectuează în 

temeiul legii (servitute legală), fără a mai necesare alte formalități; 

- De clarificat faptul că obiectivele inactive nu fac parte din activitatea autorizată; 

- Clarificarea activității “Marile centre comerciale – distribuția de produse alimentare, băuturi și tutun”, 

propusă a fi inclusă în Anexa 1 la noua Procedură; 

- Clarificarea activității “Captarea, tratarea și distribuția apei” propusă a fi inclusă în Anexă 1 la nouă 

Procedură; 

- Clarificarea prevederilor privind “Activitățile de salubrizare” și “Activitățile de depoluare la terți” 

propuse a fi incluse în Anexa 1 la nouă Procedura și privind Colectarea deșeurilor, unde colector 

reprezintă orice întreprindere/operator economic care desfășoară o activitate de colectare și acționează 

în nume propriu pentru strângerea deșeurilor de la terți în vederea transportării la o instalație de tratare, 

inclusă în Anexă 1 la nouă Procedura; 

- Revizuirea prevederilor privind Tratarea independentă a apelor uzate cuprinse în Anexa 1 din H.G. nr. 

188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, 



 

 

cu modificările și completările ulterioare sau privind Instalații autonome de tratare a apelor reziduale 

industriale, provenind de la una sau mai multe activități din prezenta anexă, incluse în Anexa 1 la noua 

Procedură; 

- Pentru a evita orice dubiu cu privire la termenele legale impuse de Proiectul de Ordin, propunem 

modificările următoare: 

„Art. 11 (3) - Informarea publicului interesat cu privire la ședința de dezbatere publică se va realiza cu 

minim 30 de zile calendaristice înainte de data de organizare a acesteia.” 

- Având în vedere că (i) în practică agențiile județene au considerat că pot modifica modelul de Anunț 

Public și (îi) Nota prevăzută în Anexa 4 la Proiectul de Ordin menționează că fiecare ACPM va 

personaliza modelul de Anunț Public, vă propunem să impuneți obligația ACPM de a folosi un model 

identic de Anunț Public fără a avea posibilitatea de a modifică modelul prevăzut în Anexă 4 la Proiectul 

de Ordin; 

- Având în vedere practica diferită a agențiilor județene cu privire la modelul standard de solicitare a 

emiterii unei decizii de transfer, vă propunem să reglementați un model standard de solicitare pe care 

ACPM să îl utilizeze. 

- Clarificarea celorlalte aspecte indicate succint, potrivit celor de mai jos.   

Expunem mai jos, pe scurt, aceste cazuri:  

I. Reglementarea situației titularilor multipli 

Este de notat faptul că actuala Procedură conține lacune în ceea ce privește modalitatea de emitere a autorizației 

de mediu în cazul titularilor multipli. 

 “Titularul de activitate” este definit în Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2007 privind răspunderea de mediu, 

cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, ca fiind ”orice persoană fizică sau juridică de 

drept public sau privat care desfăşoară sau deţine controlul unei activităţi profesionale sau, în cazul în care legislaţia 

naţională prevede acest lucru, care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a unei 

astfel de activităţi, inclusiv deţinătorul unui act de reglementare pentru o astfel de activitate ori persoană care 

înregistrează sau notifică o astfel de activitate”. 

 

Se poate astfel lesne observa faptul că par ieșite din cadrul existent al reglementării următoarele situații: 

- Situația desfășurării în comun a anumitor activități de către mai multe entități (spre exemplu, structuri de tip 

asocieri în participațiune sau joint-venture), sau  

- Situația unor structuri care presupun co-existența unor entități care dețin controlul asupra unei activități cu o 

entitate care prestează efectiv (“operează”) activitatea respectivă, sau 

- Situația unor subcontractori ai entităților care dețin controlul asupra unei activități. 



 

 

Astfel de situații/ structuri au devenit însă, în ultimii ani, alternative tot mai des întâlnite la situația “clasică” a 

entității unice care deține controlul și, în același timp, prestează/ operează activitatea. 

Importanta răspunsului la întrebarea: “căreia dintre entitățile implicate ii revine obligația solicitării, obținerii, 

menținerii, revizuirii autorizației de mediu?” este una crucială, derivând din nevoia de corelare a obligației de 

deținere a autorizației de mediu cu alte prevederi legale care impun deținerea acestei autorizații drept o pre-condiție 

pentru alte autorizări, inclusiv cu sistemul sancționator aplicabil într-o astfel de situație. 

Spre exemplu, în practica internațională în domeniul explorării și exploatării petrolului, autorizația de mediu se 

obține doar de operator (în accepțiunea dată acestei noțiuni în legislația care reglementează acest domeniu, diferită 

de cea de operator în sensul legislației privind protecția mediului, și anume de entitate care desfășoară efectiv 

activitatea pentru titularii de concesiune petrolieră). În considerarea faptului că, indiferent de numărul titularilor de 

concesiune petrolieră, operatorul va fi întotdeauna o entitate unică, transpunerea și în legislația românească a unui 

astfel de mecanism ar putea reprezenta un mod de rezolvare al acestei situații. 

Având în vedere că, în legislația petrolieră, se menționează că nedetinerea/retragerea autorizației de mediu se 

sancționează cu rezilierea concesiunii, alte variante viabile (care ar asigura și corelarea legislației de mediu cu 

legislația petrolieră) ar fi emiterea pentru fiecare titular de activitate a câte unei autorizații de 

mediu sau emiterea unei singure autorizații de mediu pe numele tuturor titularilor de activitate. 

 

II. Reglementarea expresă a transferului de activitate 

Termenul de “transfer” al autorizației de mediu pare a fi, și în prezent, utilizat tot cu referire la schimbarea 

denumirii sau a formei juridice a titularului. Cu toate acestea atât schimbarea denumirii, cât și schimbarea formei 

juridice de organizare presupun păstrarea identității titularului, neputându-se vorbi în aceste situații de un adevărat 

transfer al autorizației de mediu, atât timp cât nu suntem în situația a doi titulari diferiți. 

Având în vedere însă frecvența din ce în ce mai ridicată a “transferurilor de activități” între diverși actori ai pieței 

economice, transfer ce presupune mutarea întregii activități, inclusiv a autorizațiilor obținute de titularul de activitate 

precedent, considerăm că se impune menționarea expresă în Procedura acestor situații de transfer de activitate, 

pentru evitarea oricăror interpretări contrare în practică. 

Bineînțeles, ne referim la acele situații în care schimbarea entității care deține controlul asupra activității reprezintă 

unica modificare ce are loc față de situația avută în vedere de autoritatea competență pentru protecția mediului. În 

caz contrar, suntem de acord că procedura de revizuire, cu tot ceea ce implică aceasta, este varianta de urmat. 

 

III. Reglementarea transferului de activitate condiționat de un eveniment viitor 

Realitatea economică a relevat faptul că majoritatea transferurilor de activitate (business transfer) sunt supuse 

unor condiții suspensive de îndeplinirea cărora depinde transferul respectiv (spre exemplu, aprobarea tranzacției de 

către Consiliul Concurenței, aprobarea transferului unei concesiuni petroliere prin Hotărâre de Guvern). 

În aceste cazuri, nimic nu împiedică autoritățile competențe în domeniul protecției mediului ca deciziile de transfer 

al autorizațiilor de mediu să fie emise sub aceeași condiție suspensivă (i.e., aprobarea tranzacției de către 

Consiliul Concurenței, aprobarea transferului unei concesiuni petroliere prin Hotărâre de Guvern). Practica și 



 

 

doctrina în domeniul dreptului administrativ permit ca orice acte administrative să poată fi emise sub condiție 

suspensivă. 

Această propunere se dovedește absolut necesară în acele cazuri în care activitatea se desfășoară în mod 

neîntrerupt (spre exemplu, exploatarea de petrol și gaze, operarea unei rafinării), astfel încât transferul autorizațiilor 

de mediu trebuie să se facă în același moment cu cel al aprobării acestui transfer de către forurile competente. În caz 

contrar, ar există o perioada (oricât de mică ar fi aceasta) în care activitatea respectivă nu ar fi autorizată din punct 

de vedere al protecției mediului, atrăgând după sine și o serie de alte necorelari juridice (deși transferul a fost autorizat 

de Guvern, totuși autoritățile de mediu nu recunosc încă acest transfer decât la o dată ulterioară, după depunerea de 

către noul titular a declarațiilor menționate în Procedură; în acest caz, care ar fi data transferului, data Hotărârii de 

Guvern sau data emiterii actelor necesare pe numele noului titular? 

 

IV. Necorelarea condițiilor de emitere a autorizației de mediu (spre exemplu, dreptul de folosință asupra 

terenului) cu anumite prevederi din legile speciale 

Răspunsul la întrebarea dacă dreptul de folosință, tradus că formă de manifestare a acordului proprietarilor, 

reprezintă o condiție pentru emiterea valabilă a autorizației de mediu necesită, considerăm noi, anumite nuanțări. 

Cu luarea în considerare a regulii constând în necesitatea obținerii acordului proprietarului terenului, nu trebuie 

pierdute din vedere acele domenii pe care însuși legiuitorul le-a considerat a fi de importantă vitală pentru Statul 

român și care, din perspectiva acestuia, au justificat introducerea și recunoașterea anumitor drepturi suplimentare 

entităților care își desfășoară activitatea în astfel de domenii. Ne referim aici inclusiv la recunoașterea unor drepturi 

legale cu privire la atributul folosinței din structura dreptului de proprietate aparținând unei terțe părți. 

Bineînțeles, astfel de drepturi suplimentare izvorând ex lege, nu aduc atinge nudei proprietăți și nici dreptului terței 

părți îndreptățite la o justă despăgubire aferentă lipsei dreptului de folosință. 

Un astfel de domeniu îl reprezintă, cu titlu de exemplu, domeniul explorării și exploatării petrolului, în care se 

conferă un drept real de servitute legală asupra terenurilor pe care se află obiective petroliere, drept care ii 

conferă titularului de activitate prerogativa de utilizare legală a terenurilor necesare; existența acestui drept 

de servitute nu depinde de voința proprietarilor terenurilor pe care se exercită, sau oricăror altor persoane, 

fiind însă opozabil erga omnes. 

Cu alte cuvinte, folosința terenurilor de către titularii de acorduri petroliere se realizează în mod legal, în 

temeiul dreptului de servitute instituite în favoarea acestora chiar de lege. 

În același sens trebuie citite și interpretate și prevederile Anexei nr. 3 la Procedură care, în partea finală, include 

următoare mențiune: „Conținutul fișei de prezentare și de dedaratie ce se va întocmi și se va prezenta la autoritatea 

pentru protecția mediului se va adapta: 

 în funcție de specificul activității [...] 

 în funcție de prevederile legislației naționale și comunitare în domeniu aplicabile. 

În concluzie, chiar emitentul Procedurii pare a recunoaște că solicitantul autorizației de mediu depune în fiecare 

caz o documentație adaptată după specificul activității sale și conformă cu legislația specială națională și comunitară 



 

 

din domeniul de activitate al solicitantului. Implicit, regulă deținerii unui titlu de folosință asupra terenului afectat 

unei activități care necesită reglementare sub formă deținerii autorizației de mediu poate suporta variații în funcție de 

incidența unor prevederi legale speciale. Considerăm însă că, o explicitare a acestui fapt în textul actului normativ, 

ar fi de bun augur, venind inclusiv în sprijinul autorităților locale competente în domeniul protecției mediului. 

`V. Neclarități privind obiectul autorizației de mediu. Regimul obiectivelor inactive 

În ceea ce privește situația obiectivelor nefuncționale, menționate deseori în cuprinsul autorizației de mediu, 

neclaritatea privind regimul acestora poate conduce, în practică, la situații inacceptabile. 

Potrivit dispozițiilor punctului 9 al articolului 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005, 

autorizația de mediu „reglementează condițiile și /sau parametrii de funcționare a unei activități existente sau al unei 

activități noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului". 

Pe cale de consecință, autorizația de mediu reglementează activitatea obiectivelor funcționale/active. În ceea 

ce privește înclinația anumitor autorități competențe pentru protecția mediului de a insera în mod expres și obiectivele 

nefuncționale, considerăm că această nu poate avea decât cel mult un rol centralizator și de amintire a faptului că, în 

funcție de opțiunea titularului autorizației, acestea pot fie reintră în ciclul de activitate, fie pot urmă procedura de 

încetare a activității (în anumite situații cu emiterea obligațiilor de mediu specifice acestor obiective). 

În consecință, criteriile care trebuie îndeplinite pe parcursul procedurii de autorizare, respectiv 

condițiile care trebuie avute în vedere pe perioada de funcționare (și incluse în autorizația de mediu) nu 

trebuie raportate la alte obiective decât cele funcționale pentru care, de altfel, este solicitată autorizarea.  

În lipsa acestei clarificări, în practică au existat cazuri de refuz de emitere sau de înnoire a autorizațiilor de 

mediu motivat de neîndeplinirea unor condițîi care vizau obiective nefuncționale, care aparțineau operatorului, dar 

nu făceau obiectul solicitării de autorizare (e.g. refuzul eliberării unei autorizațîi de mediu solicitate pentru un parc 

colector petrolier, inclusiv sondele funcționale aferente acestuia, pe motivul lipsei actelor de folosință asupra 

terenului aferent unei sonde scoase din funcțiune). 

  

VI. Neclarități privind activitățile supuse autorizării. Clarificarea activității “Marile centre comerciale 

– distribuția de produse alimentare, băuturi și tutun” 

Potrivit prevederilor Anexei 1 la nouă Procedură, activitatea privind Marile centre comerciale – distribuția 

de produse alimentare, băuturi și tutun este listată printre activitățile propuse a fi incluse în Anexă 1 la Procedură. 

Astfel, în ipoteza în care această activitate va fi introdusă, considerăm utilă clarificarea aplicabilității practice a 

acesteia, în sensul clarificării că obligația obținerii autorizației de mediu în acest sens va fi impusă numai în sarcina 

operatorilor economici ce desfasoară efectiv activitatea de „distribuție de produse alimentare, băuturi și tutun”. 

Astfel, în acest sens, propunem detalierea suplimentară și listarea activității (dacă se va decide includerea acesteia) 

în cuprinsul Anexei, după cum urmează: Marile centre comerciale – activitatea efectivă de distribuție de produse 

alimentare, băuturi și tutun. 



 

 

În ipoteza includerii activității în Anexă I la nouă Procedură, în formă în care această este reflectată în 

prezent, s-ar putea interpreta în mod eronat că obligația de autorizare ar fi impusă inclusiv în sarcina marilor centre 

comerciale (amplasamentului per se), ce nu sunt insă întotdeauna și operatori economici ce desfasoară aceste 

activități. Spre exemplu, în practică, amplasamentul unui centru comercial poate fi deținut de o terță parte, ce oferă 

spre închiriere mai multe spațîi distincte din interiorul amplasamentului către un supermarket/hypermarket, o frizerie, 

un magazin de bijuterii, o florărie și o croitorie. Astfel, în exemplul dat, dețînătorul amplasamentului desfășoară doar 

activitatea de închiriere a spațiilor către chiriașîi săi, iar nu și o activitate de distribuție de produse alimentare, băuturi 

și tutun, cum ar putea fi cazul chiriașului sau ce desfășoară activitatea de supermaket/hypermarket. Astfel, în 

exemplul dat, numai supermaketul/hypermarketul ar avea obligația de autorizare pentru această activitate, iar nu și 

dețînătorul amplasamentul comercial, întrucât acesta din urmă nu desfășoară sub nicio formă activitatea specifică de 

comerț privind distribuția de produse alimentare, băuturi și tutun, ci numai activitatea de închiriere a spațiului (ce nu 

ar fi cu nimic diferită de alte activități similare de închiriere a diverselor spațîi). 

Mai mult, dețînătorul amplasamentului complexului comercial are oricum obligația de a asigura protecția 

mediului, potrivit tuturor reglementărilor legale ce îi pot fi aplicabile (spre exemplu, obligația de a asigura parametrii 

optimi de zgomot cu privire la echipamentele/ instalațiile amplasamentului, dacă e cazul, obligația de gestionare 

conformă a deșeurilor, obligația de a asigura funcționarea conformă a echipamentelor sale etc.) astfel încât activitatea 

acestuia este oricum reglementată de legislația aplicabilă, nefiind necesară reglementarea suplimentară a acesteia prin 

intermediul unei autorizațîi de mediu, ce prin raportare la obiectul activității acestuia nu ar părea decât un pas 

birocratic nenecesar. 

În plus, autorizarea activității privind distribuția de produse alimentare, băuturi și tutun, presupune inclusiv 

că în cuprinsul autorizației, autoritatea de reglementare să detalieze modul în care această activitate este desfășurată și 

parametrii aferenți, spre exemplu, modalitatea în care operatorul economic ce desfasoară aceste activități urmează a 

asigura temperatura optimă de vânzare a anumitor tipuri de produse și echipamentele deținute, cantitățile privind 

anumite tipuri de produse, modalitățile de depozitare etc., ce în mod evident nu ar fi în sfera de control și 

resposabilitate a dețînătorului amplasamentului în sine, ci a chiriașului ce va desfăsură efectiv aceste activități, în 

funcție de caracteristicile concrete decise de acesta din urmă. Aceeași este concluzia și pentru ipoteza în care, spre 

exemplu, autoritatea de reglementare ar decide impunerea unor mășuri suplimentare cu privire la activitatea de 

distribuție de produse alimentare, băuturi și tutun, astfel încât este evident că este necesar că acestea să fie adresate 

de către chiriașul ce efectiv desfășoară aceste activități. 

 

VII. Neclarități privind activitățile supuse autorizării. Clarificarea activității “Captarea, tratarea și 

distribuția apei” 

Potrivit prevederilor Anexei I la nouă Procedură, activitatea privind “Captarea, tratarea și distribuția apei” 

este listată printre activitățile propuse a fi incluse în Anexă 1 la Procedură. Astfel, în ipoteza în care această activitate 

va fi introdusă, considerăm utilă clarificarea aplicabilității practice a acesteia, în sensul clarificării că obligația 

obținerii autorizației de mediu în acest sens va fi impusă numai în sarcina operatorilor economici având calificarea 



 

 

și obiectul profesional de activitate specific acestor activități. Astfel, în acest sens, propunem detalierea 

suplimentară și listarea activității (dacă se va decide includerea acesteia) în cuprinsul Anexei, după cum urmează: 

Captarea, tratarea și distribuția apei, pentru operatorii economici având calificarea și obiectul profesional de activitate 

specific acestor activități. 

Astfel, în ipoteza în care se va decide includerea acestei activități în Anexă I la nouă Procedură, considerăm 

esențial a se clarifica că aplicabilitatea acesteia este limitată la operatorii economici ce desfasoară aceste activități 

având calificarea și obiectul profesional specific acestor activități, în sensul desfășurării acestor activități 

drept/similar activități/lor de utilitate publică, prin administrarea și exploatarea sistemelor de captare, tratare și 

distribuție a apei potrivit competențelor și licentierilor specifice în materie. 

În ipoteza includerii activității în Anexă I la nouă Procedură, în formă în care această este reflectată în prezent, s-ar 

putea interpreta în mod eronat că obligația de autorizare ar fi impusă inclusiv în sarcina unor operatori economici ce 

nu desfasoară asemenea activități cu titlu profesional, ci doar, într-o interpretare extensivă, cu titlu secundar, pentru 

bună gestionare a amplasamentului acestora. Spre exemplu, în mod rezonabil considerăm că această activitate nu ar 

trebui să acopere, spre exemplu, și ipoteza unui amplasament hotelier ce a încheiat un contract de furnizare servicii 

de apă și canalizare cu un terț furnizor licențiat potrivit regelementărilor aplicabile, dar care, potrivit modalități de 

desfăsurare a amplasamentului sau și a instalațiilor interne asigură disponibilitatea unei surse de apă și pentru un 

magazin de suveniruri (chiriaș) amplasat la parterul hotelului. Astfel, în acest caz, nu s-ar putea reține 

că amplasamentul hotelier desfășoară activități specifice de captare/distribuție a apei, având în vedere 

că această activitate nu este desfășurată de acesta cu titlu profesional. În exemplul dat, singură entitate căreia i-ar 

putea fi aplicabilă obligația de autorizare pentru activitatea analizată, ar putea fi, furnizorul serviciilor de apă și 

canalizare cu care amplasamentul hotelier a încheiat contractul specific de utititati publice privind furnizarea de apă și 

canalizare. Dețînătorul amplasamentului hotelier ar avea, desigur, obligația de a asigura îndeplinirea tuturor cerințelor 

de mediu aplicabile activității acestuia, potrivit reglementărilor aplicabile. 

Similar, aceeași poate fi și ipoteza unui bloc de locuințe, care în baza racordarii la rețeua de apă și canalizare în 

temeiul unui contract de furnizare servicii de apă și canalizare, asigură accesul la sursă de apă tuturor proprietarilor 

apartamentelor individuale. 

În plus, autorizarea activității privind captarea tratarea și distribuția apei presupune inclusiv că în cuprinsul 

autorizației, autoritatea de reglementare să detalieze modul în care această activitate este desfășurată și parametrii 

aferenți, spre exemplu, modalitatea în care operatorul economic ce desfășoară aceste activități urmează a asigura 

funcționalitatea acestora/echipamentele/personalul implicat, aspecte ce în mod evident nu ar fi în sfera de control și 

resposabilitate a amplasamentului hotelier/blocului de locuințe, ci a furnizorului de astfel de utilități. Aceeași este 

concluzia și pentru ipoteza în care, spre exemplu, autoritatea de reglementare ar decide impunerea unor mășuri 

suplimentare cu privire la activitatea de captare, tratare și distribuție a apei, astfel încât este evident că este necesar 

că aceastea să fie adresate de furnizorul de utilități, ce efectiv desfășoară aceste activități potrivit obiectului sau 

profesional de activitate. 

  



 

 

VIII. Neclarități privind activitățile supuse autorizării. Clarificarea prevederilor privind Activitățile 

de salubrizare, Activitățile de depoluare la terți și Colectarea deșeurilor unde colector reprezintă orice 

întreprindere/operator economic care desfășoară o activitate de colectare și acționează în nume propriu 

pentru strângerea deșeurilor de la terți în vederea transportării la o instalație de tratare 

Potrivit prevederilor Anexei I la nouă Procedură, “Activitățile de salubrizare, Activitățile de depoluare la 

terți” sunt listate printre activitățile propuse a fi incluse în Anexă 1 la Procedură, iar activitatea de Colectarea 

deșeurilor unde colector reprezintă orice întreprindere/operator economic care desfășoară o activitate de colectare și 

acționează în nume propriu pentru strângerea deșeurilor de la terți în vederea transportării la o instalație de tratare, 

este inclusă printre activitățile supuse autorizării. Astfel, considerăm utilă clarificarea aplicabilității practice a 

acestora, în sensul clarificării că obligația obținerii autorizației de mediu pentru astfel de activități va fi impusă numai 

în sarcina operatorilor economici având calificarea și obiectul profesional de activitate specific acestor activități. 

Astfel, în acest sens, propunem detalierea suplimentară și listarea activității (dacă se va decide includerea acesteia) 

în cuprinsul Anexei, după cum urmează: Activități de salubrizare, pentru operatorii economici având calificarea și 

obiectul profesional de activitate specific acestor activități, Activități de depoluare la terți, pentru operatorii 

economici având calificarea și obiectul profesional de activităte specific acestor activități și Colectarea deșeurilor 

unde colector reprezintă orice întreprindere/operator economic care desfășoară o activitate de colectare având 

calificarea și obiectul de activitate specific și acționează în nume propriu pentru strângerea deșeurilor de la terți în 

vederea transportării la o instalație de tratare. 

Astfel, în ipoteza în care se va decide includerea acestei activități în Anexă I la noua Procedură, considerăm 

esențial a se clarifica în cuprinsul acesteia că aplicabilitatea acestora este limitată la operatorii economici ce 

desfășoară aceste activități având calificarea și obiectul profesional specific acestora, în sensul desfășurării acestor 

activități drept/similar activități/lor de salubrizare de utilitate publică, colectorilor/reciclatorilor autorizați etc. 

În ipoteza includerii acestor activități în Anexă I, în formă în care aceastea sunt reflectate în prezent, s-ar 

putea interpreta în mod eronat că obligația de autorizare ar fi impusă inclusiv în sarcina unor operatori economici ce 

nu desfășoară asemenea activități cu titlu profesional, ci doar, într-o interpretare extensivă, cu titlu secundar, pentru 

bună gestionare a amplasamentului acestora. Spre exemplu, în  mod rezonabil considerăm că aceaste activități nu ar 

trebui să acopere, spre exemplu, și ipoteza unui operator economic, dețînător al unui amplasament ce oferă spre 

inchiere spațiile din interiorul acestuia unei săli de fitness și unui bar ce desfășoară activitatea de preparare de sucuri 

de fructe și legume proaspete. În exemplul dat, operatorul economic dețînător al amplasamentului pune la dispoziția 

celor doi chiriași ai săi un spațiu comun pentru depozitarea temporară a deșeurilor acestora, până la momentul la care 

un operator economic, colector autorizat/ reprezentanțîi serviciului de salubritate le vor prelua, în mod corespunzător. 

Astfel, în acest caz, nu s-ar putea reține că dețînătorul amplasamentului desfășoară activități specifice de salubrizare/ 

depoluare/ colectare, prin simplul fapt că acesta pune la dispoziție un spațiu pentru depozitarea comună a deșeurilor, 

tocmai pentru evitarea depozitării acestora în alte locuri nespecifice de pe amplasament și având în vedere că această 

activitate nu este desfășurată de acesta cu titlu profesional. În exemplul dat, singură entitate căreia i-ar putea fi 

aplicabilă obligația de autorizare pentru activitățile analizate ar putea fi titularul serviciului de salubritate/ colectorul 

autorizat. 



 

 

Mai mult, dețînătorul amplasamentului are oricum obligația de a asigura protecția mediului, potrivit tuturor 

reglementărilor legale ce îi pot fi aplicabile în materia gestionării deșeurilor, astfel încât activitatea acestuia este 

oricum reglementată de legislația aplicabilă, nefiind necesară reglementarea suplimentară a acesteia prin intermediul 

unei autorizațîi de mediu, ce prin raportare la obiectul activității acestuia nu ar apărea decât că un pas birocratic 

nenecesar. 

  

IX. Precizări privind activitățile supuse autorizării. Revizuirea prevederilor privind Tratarea 

independența a apelor uzate cuprinse în anexă 1 din H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind 

condițiile de descărcare în mediul acvativ a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare sau privind 

Instalații autonome de tratare a apelor reziduale industriale, provenind de la una sau mai multe activități din 

prezenta anexă, incluse în Anexă 1 la nouă Procedură 

Potrivit prevederilor Anexei I la nouă Procedură, activitățile privind Tratarea independența a apelor uzate 

cuprinse în anexă 1 din H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul 

acvativ a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare sau privind Instalații autonome de tratare a apelor 

reziduale industriale, provenind de la una sau mai multe activități din prezenta anexă sunt incluse printre activitățile 

supuse autorizării de mediu. 

Astfel, considerăm utilă revizuirea aplicabilității practice a acesteia, în sensul clarificării că obligația obținerii 

autorizației de mediu în acest sens va fi impusă numai în sarcina operatorilor economici având calificarea și obiectul 

profesional de activitate specific acestor activități. Astfel, în acest sens, propunem revizuirea suplimentară și listarea 

activităților în cuprinsul Anexei, după cum urmează: Tratarea independența a apelor uzate cuprinse în anexă 1 din 

H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvativ a apelor uzate, cu 

modificările și completările ulterioare, de către operatori având calificarea și obiectul profesional specific acestor 

activități, respectiv Instalații autonome de tratare a apelor reziduale industriale, provenind de la una sau mai multe 

activități din prezenta anexă, de către operatori având calificarea și obiectul profesional specific acestor activități. 

Astfel, considerăm esențial a se clarifica în cuprinsul acesteia că aplicabilitatea acesteia este limitată la 

operatorii economici ce desfășoară aceste activități având calificarea și obiectul profesional specific acestor activități, 

în sensul desfășurării acestor activități drept/similar activități/lor de utilitate publică, prin administrarea și exploatarea 

sistemelor de tratare potrivit competențelor și licentierilor specifice în materie. 

În ipoteza includerii activității în Anexă I, în formă în care această este reflectată în prezent, s-ar putea interpreta în 

mod eronat că obligația de autorizare ar fi impusă inclusiv în sarcina unor operatori economici ce nu desfășoară 

asemenea activități cu titlu profesional, ci doar, într-o interpretare extensivă, cu titlu secundar, prin implementarea 

unor soluțîi limitate de tratate a apelor uzate, strict pentru gestionarea amplasamentului acestora și a condițiilor de 

operare. Spre exemplu, această poate fi ipoteza implementării unor soluțîi de tratare de către un amplasament de tipul 

hotel/ restaurant. 

Mai mult, în acest sens, dețînătorul amplasamentului are oricum obligația de a asigura protecția mediului, 

potrivit tuturor reglementărilor legale ce îi pot fi aplicabile în materia gospodăririi apelor/ gestionării calitățîi acestora, 

după caz, astfel încât activitatea acestuia este oricum reglementată de legislația aplicabilă, nefiind necesară 



 

 

reglementarea suplimentară a acesteia prin intermediul unei autorizațîi de mediu, ce prin raportare la obiectul 

activității acestuia, nu ar apărea decât că un pas birocratic nenecesar. 

 

De asemenea, considerăm utile clarificarea următoarelor aspecte identificate: 

1. Nu este foarte clar menționat modul de reglementare a activităților care se desfășoară pe amplasament, dar 

care nu se autorizează, dar care sunt generatoare de diverse tipuri de deșeuri. Ex: activitățile de bar-

restaurant, cod CAEN 5610, 5630, care nu se autorizau conf Ord 1798/2007, nu se autorizează nici în noul 

ordin. 

2. Exemplul stațiilor cu vânzare de carburant, spălătorii auto și parcare pentru client (contra cost). În 

propunerea pentru noul Ordin, în anexă 1, activitățile pentru spălătorie auto și parcare, intreținerea și 

repararea autivehiculelor (care dețin stații de vopsire) nu mai sunt menționate, nu mai este necesară 

autorizarea acestora; de aceea, se pune întrebarea dacă pentru aceste categorii de activități – care nu mai 

au nevoie de autorizare – trebuie revizuite autorizațiile existente (pentru a fi șterse aceste coduri CAEN). 

3. De asemenea, in lista activităților pentru care este necesară emiterea autorizației de mediu – Anexa 1  

4. Nu se face referire nici la activitatățile în care sunt implicate organismele modificate genetic – de ex. 

activitățile de cercetare și dezvoltare în științe fizice și naturale - inclusiv pentru organisme modificate 

genetic.  

5. La activități propuse a fi introduse în anexă nu sunt precizate condițiile, de exemplu Fabricarea bijuteriilor 

și articolelor similare din metale și pietre – toate atelierele sau cele care dețin instalații pentru tratarea 

suprafeței metalelor pe bază chimică sau electrolitică 

6. De asemenea, tot la activități propuse a fi introduse în anexă – nu se definește ce înseamnă mari centre 

comerciale ( de exemplu : Numai pentru hipermarketuri, supermarketuri, complexuri comerciale) 

7. Este inclusă doar activitatea de Fabricarea şi asamblarea de autovehicule – nu mai este inclusă activitatea 

de fabricare a bicicletelor (care nu este autovehicul) 

8. Nu sunt incluse activități pentru producerea de mobilier, aparatura telefonică, optică, electrocasnice,  

detergenților, fitosanitare,  etc  care erau precizate în Ordinul 1798/2005 

9. În noul ordin se face referire la faptul că documentația de autorizare se depune și în format electronic, fără 

să se specifice pe ce tip de suport (CD sau pe email) sau se încarcă în aplicația SIM sau altă aplicație. 

10.  În legătură cu necesitatea revizuirii autorizației de mediu “ori de câte ori există o schimbare de fond a 

datelor care au stat la baza emiterii ei” ar trebui precizat mai clar ce înseamnă schimbare de fond (Ex: 

echipamente noi pe amplasament, activități care nu se autorizează; extindere activitate, procese 

tehnologice noi, creșterea capacității de producție etc.); este necesar, altminteri iar va trebui să fie solicitată 

decizia autorității competențe pentru protecția mediului, la fiecare modificare, în contextul cel puțîn a 

aplicării vizei anuale. 

11. În cazul revizuirii autorizației de mediu ar trebui precizat dacă se verifică amplasamentul, care sunt 

termenele de verificare, cele de emitere a autorizației, eventual dacă se urmează procedura de emitere a 



 

 

autorizației de mediu precizată în actul normative; încă nu este foarte clară procedura de revizuire pentru 

operator. 

X. Dezbaterea publică 

În anexa 8, se menționează că Dezbaterea publică poate include, dar nu se limitează la, următoarele metode: 

- afişajul în zona obiectivului şi la sediul administraţiei publice locale; 

- publicarea în ziarele de tiraj, solicitate de populaţie; 

- postarea pe pagina proprie de internet; 

- prezentarea prin posturile de radio şi televiziune; 

- comunicările scrise, transmise persoanelor şi asociaţiilor interesate; 

- organizarea unei dezbateri într-un loc accesibil populaţiei şi factorilor interesaţi din zonă. 

Însă nu sunt incluse informații privind criteriile de selectare a metodei de dezbatere publică potrivită unui timp sau 

altul de activităte (cand se impune aplicarea mai multor metode de dezbatere publică). 

 

XI. Valabilitate și Viza anuală 

La articolul 10 alin (2)  propunerea de ordin mentionează că ” (2)Pentru activităţile existente reglementate 

din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru care titularul solicită doar modificarea valabilității actului de 

reglementare, înainte de data expirării acestuia, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea de către titular a 

cererii și a declarației pe proprie răspundere că activitatea se desfășoară în aceleași condiții pentru care a fost emisă 

autorizația de mediu, ACPM emite o autorizația de mediu cu același număr, dar în locul valabilității, mențiunea de 

la art. 13, alin. 2”.  

Ar trebui să se precizeze că este vorba despre autorizațiile  de mediu emise cu termen de valabilitate clar 

definit,  anterior intrării în vigoare a Ordinului 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a 

autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.  

 

Vă adresăm pe acestă cale disponibiliatea grupului de lucru pentru Mediu al CDR de a avea întâlniri 

tehnice cu reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor pe această temă. 

 

Cu deosebită considerație, 

Ramona Jurubiță 

Coordonatorul Grupului de lucru pentru Mediu 

Coaliția pentru Dezvoltarea României 


