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1. Obligație de vizare anuală a autorizațiilor de mediu 
  

Conform unor modificări aduse recent Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu se vor obține în baza unei vize unice, cu 

condiția de a fi reavizată anual. 

 

Conform noii legi, autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu vor avea nevoie de o viză anuală 

pentru a-și menține valabilitatea, anterior aceste autorizații având valabilități prestabilite de 5, respectiv 10 ani. 

 

Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfășoară activitatea în aceleași 

condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit 

modificări care să afecteze condițiile stabilite prin actele de reglementare. 

 

Necesitatea vizei anuale se aplică nu doar autorizațiilor de mediu emise după intrarea în vigoare a noii legi, ci 

și celor care au fost deja emise anterior acesteia. 

 
Sursă: Legea nr. 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2005 privind protecţia mediului. 
 
 
 

2. Proiect: Noi modificări în domeniul protecției consumatorilor aplicabile 
persoanelor fizice care fac vânzări pe internet  

 

Conform unei propuneri de modificare a legislației din domeniul protecției consumatorilor a Autorității Naționale 

pentru Protecția Consumatorilor,  orice persoană fizică care vinde produse în mod repetat, pe site-urile de 

specialitate, cu scopul de a câștiga bani va fi nevoită să se supună regulilor impuse comercianţilor.  

 

Prin această propunere, definiția operatorului economic va suferi modificări în sensul în care persoana fizică 

care desfășoară activități independente, în mod repetat, în scopul obținerii de venit va fi asimilată operatorului 

economic. 

 

În consecință, persoanele fizice menționate mai sus vor fi obligate să pună pe piață numai produse sau servicii 

care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relațiile cu 

consumatorii, să nu folosească practici comerciale abuzive și să despăgubească consumatorii pentru 

pagubele produse, inclusiv pentru cele colaterale.  

 

Persoanele fizice care nu vor respecta aceste obligații vor fi sancționate cu amendă între 400 și 10.000 lei. 

 
Sursă: Proiectul de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
protecției consumatorilor, publicat pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. 
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Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 

 

Contact: 

TPA România 

46 Grigore Cobălcescu st, Sect.1, 010196 București 

Tel.: +40 21 310 06-69 

Fax: +40 21 310 06-68 

www.tpa-group.ro 

www.tpa-group.com 

 

 

Dacă doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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