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ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 114 din 17 octombrie 2007 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului 

 

 

 

 

    Cu modificările şi completările aduse : 

- Legea nr. 70 din 28 martie 2013; 

 

    ART. I 

    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

      …………….   – se regăsesc în textul legii modificate – 

 

    ART. II 

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan 

o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi 

de minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013. 

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a întocmi, în termen de 90 de 

zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, un program în care vor fi 

evidenţiate etapele de realizare a obligaţiei prevăzute la alin. (1), cu indicarea termenelor 

intermediare propuse. 

 

    ART. III 

    (1) Nerespectarea prevederilor art. II constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, 

în cuantumul prevăzut la art. 96 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu 

modificările ulterioare. 

    (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac potrivit art. 

97 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare. 

    (3) Dispoziţiile alin. (1) referitoare la contravenţii se completează cu prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
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