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Aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a 
autorizației de mediu și autorizației integrate de 
mediu 

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii 

de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu 

(„Ordinul nr. 1150/2020”) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 

din 11 iunie 2020 și intră în vigoare la 30 zile de la data publicării, și anume în 11 iulie 2020. 

Acest ordin a fost emis în aplicarea Art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecția mediului („OUG nr. 195/2005”), așa cum a fost acesta modificat 

prin Legea nr. 219/20191.  

Amintim faptul că Legea nr. 219/2019 a re-instituit principiul conform căruia autorizațiile 

de mediu și autorizațiile integrate de mediu nu mai au valabilitate limitată, ci rămân în 

vigoare pe perioadă nedeterminată, sub condiția avizării anuale.  

Justificarea emiterii Ordinului nr. 1150/2020, consemnată în Referatul de aprobare nr. 

302/DCPR/11.02.2020, a fost aceea că, prin avizarea anuală2: 

• Se va simplifica și eficientiza controlul conformării activităților economice care se 

autorizează din punct de vedere al protecției mediului; și 

 
1 Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecția mediului („Legea nr. 219/2019”). 
2 Referatul de aprobare este disponibil la următorul link: aici.  

http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Referat%20de%20aprobare%20-%20Directia%20CPRP%20din%20cadrul%20ANPM.pdf
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• Va spori gradul de conformare a operatorilor economici cu condițiile impuse prin 

actul de reglementare3. 

În acest context, scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma următoarele două 

condiții esențiale: 

• Titularul autorizației desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost 

emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu; și 

• Nu au intervenit modificări care să afecteze condițiile stabilite prin actele de 

reglementare4. 

În cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite, autoritatea de mediu competentă va emite 

decizia de aplicare a vizei anuale, care va deveni anexă a autorizației de mediu/integrate 

de mediu. 

Totodată, Ordinul nr. 1150/2020 abrogă în mod expres Ordinul nr. 1171/20185, care 

reglementa o procedură similară de aplicare a vizei anuale. Acest din urmă ordin a fost emis 

în baza unor prevederi legale în vigoare la data emiterii sale, care au fost ulterior declarate 

neconstituționale și au încetat să mai producă efecte la 18 iulie 2019 (pentru detalii a se 

vedea Buletinul Legislativ din 29 iulie 2019 accesibil aici). 

Cele mai importante prevederi ale Ordinului nr. 1150/2020 pot fi rezumate după cum 

urmează:  

 Solicitarea și aplicarea vizei anuale devin operațiuni obligatorii pentru toate 

autorizațiile de mediu și pentru autorizațiile integrate de mediu: 

o fie emise înainte de intrarea în vigoare a Ordinului nr. 1150/2020;  

o fie emise după intrarea în vigoare a acestui ordin. 

 Termenul pentru solicitarea aplicării vizei anuale este reglementat prin raportare 

la ziua și luna emiterii autorizației de mediu / integrate de mediu în discuție. 

Astfel, titularii autorizațiilor vor solicita în fiecare an aplicarea vizei, după cum 

urmează: 

o pentru autorizațiile inițiale – cererea va fi formulată în termenul de 

maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna 

corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care 

titularul o deține;  

o pentru autorizațiile revizuite - cererea va fi depusă în anul imediat 

următor revizuirii, cu respectarea termenului de 60 de zile indicat mai 

 
3 Această justificare este consemnată, alături de alte argumente suplimentare, și în cadrul expunerii de 

motive aferente Legii nr. 219/2019 disponibilă la următorul link: aici 
4  Acest scop enunțat în art. 3 din anexa Ordinului nr. 1150/2020 reiterează prevederile art. 16 (22) din OUG 

nr. 195/2005, așa cum a fost acesta modificat prin Legea nr. 219/2019. 
5 Ordinul Ministrului Mediului nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a 

autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, intrat în vigoare la data de 15 noiembrie 2018. 

http://www.tuca.ro/legal_bulletin/?year=2019&month=7&x=54&y=12
http://www.cdep.ro/proiecte/2019/300/10/6/em441.pdf
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sus6 care se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă 

autorizația inițială. 

 Cu titlu de dispoziție tranzitorie, s-a stabilit că solicitările de aplicare a vizei 

anuale formulate până la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 1150/2020 

(respectiv 11 iulie 2020) vor fi clasate, urmând ca autoritatea de mediu 

competentă la nivel central sau local să informeze titularii autorizațiilor cu privire 

la obligația de a solicita aplicarea vizei anuale în anul imediat următor, cu 

respectarea termenelor de depunere anterior menționate.  

roxana.pana@tuca.ro 

  

 
6 În cazul autorizațiilor revizuite, se pare că există o necorelare prin raportare la autorizațiile inițiale, 

întrucât se prevede exclusiv termenul de depunere de 60 zile, fără indicarea aplicabilității termenului de 
depunere de 90 de zile. 

mailto:roxana.pana@tuca.ro
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Editori 

Aspectele de dreptul mediului şi reglementările în domeniul obţinerii avizelor, 

acordurilor, permiselor de mediu reprezintă două domenii-nişă ale legislaţiei româneşti 

şi europene, în care avocaţii Țuca Zbârcea & Asociații au dobândit o bogată experienţă, 

prin gestionarea unora din cele mai complexe proiecte derulate până în prezent în 

România în sectorul minier, al energiei, petrolului şi gazelor naturale, precum şi în 

industria siderurgică. Echipa firmei oferă asistenţă juridică în legătură cu toate etapele 

procedurale de urmat pe lângă autorităţile competente (primării, autorităţi locale de 

mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor etc.) privind proceduri complexe precum 

IPPC, BAT, proceduri de evaluare a impactului de mediu, emiterea de certificate de 

urbanism, dezbateri publice şi organizaţii de mediu, proceduri de mediu 

transfrontaliere etc. De asemenea, serviciile noastre includ asistenţă juridică privind 

toate problemele de mediu adiacente unor proiecte de fuziuni şi achiziţii, parteneriate, 

contracte de exploatare pe termen lung etc., redactarea și negocierea acordurilor de 

mediu pentru repartizarea răspunderilor de mediu trecute și viitoare. 
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