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UN NOU PROIECT DE ORDIN REFERITOR LA 

EMITEREA AUTORIZAŢIILOR DE MEDIU 
 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea 
procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu şi a listei activităţilor supuse acestei proceduri, cetăţenii şi 
instituţiile interesate pot transmite, în termen de 10 de zile de la data publicării opinii / propuneri / sugestii 
la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, pe adresele de email: daniela.teodorescu@mmediu.ro sau 
luminita.andrei@ mmediu.ro. 
Informaţii la telefon: 021/316.61.54 (Daniela Teodorescu, consilier) sau 021/ 316.77.35 (Luminiţa 
Andrei, consilier). 
MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR 
ORDIN Nr....../..................2006 
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu şi a listei activităţilor supuse acestei 
proceduri 
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, având în vedere prevederile art. 5 alin. (8) 
din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul Mediului şi Gospodăririi Apelor emite următorul ORDIN 
Art. 1 
Se aprobă Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu şi lista activităţilor supuse acestei proceduri, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  
Art. 2 
Solicitările transmise unei autorităţi competente pentru protecţia mediului în vederea obţinerii autorizaţiei 
de mediu, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, se supun procedurii de autorizare aflate în 
vigoare la momentul depunerii solicitării. 
Art. 3 
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. Începând cu aceeaşi dată se abrogă Ordinul ministrului Mediului şi Gospodăririi 
apelor nr. 876/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din data de 11 ianuarie 
2005 


