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Referat de aprobare  

 

Procedura de aplicare a vizei anuale a fost stabilită prin ordin al conducătorului 
autorității publice centrale pentru protecția mediului, respectiv Ordinul nr.1150 din 27 
mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de 
mediu și autorizației integrate de mediu emis de Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 495 din 11 iunie 2020. Acest 
ordin a intrat în vigoare la 30 de zile de la publicare, respectiv 11 iulie 2020. 

Pandemia de COVID 19 care a debutat în anul 2020 a determinat adaptarea 
activităților desfășurate de autoritățile de mediu pentru a face față noilor cerințe legate 
de asigurarea continuității activității, lucrul la domiciliu, activități organizate on - line, 
evitarea deplasărilor și a contactului direct, etc. Același lucru a fost valabil și pentru 
agenții economici, majoritatea dintre ei reducându-și activitatea. 

Faptul că autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu și-au păstrat 
valabilitatea pe perioada stării de urgență, a stării de alertă și încă 90 de zile după 
încetarea stării de alertă a făcut ca implementarea efectivă a procedurilor de aplicare a 
vizei anuale să fie perturbată, autoritățile de mediu fiind nevoite să se adapteze unor 
situații neprevăzute și de multe ori diferite de la un agent economic la altul. 

Odată cu expirarea celor 90 de zile după încetarea stării de alertă se constată că 
numeroși titulari nu au solicitat revizuirea autorizațiilor deținute, nu au solicitat 
aplicarea vizei anuale în termenul legal sau au expirat efectiv autorizațiile. Pentru aceste 
situații legislația prevede termene clare, mergând până la reluarea procedurii de 
autorizare corelat cu suspendarea parțială sau totală a activității.   

Pentru evitarea unor situații nedorite care pot ajunge până la suspendarea 
activității unor agenți economici din domenii vitale ale societății (spitale, alimentare cu 
apă și epurare ape uzate, etc.) propunem modificarea prevederilor legale existente în 
sensul prevăzut de proiectul pe care îl supunem aprobării. 

Alt argument pentru modificarea propusă este sprijinirea autorităților județene 
pentru protecția mediului în desfășurarea activităților de reglementare prin eliminarea 
obligativității verificării amplasamentului la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale. 
Se propune introducerea unor criterii care să ajute autoritatea de mediu să stabilească 
ce amplasament trebuie verificat înainte de aplicarea vizei anuale.  



 Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să fiți de acord cu aprobarea 
prezentului Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și 
pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a 
autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu. 
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