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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice 

 
  În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 
sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, care este 
sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice, provenit dintr-o propunere legislativă, transmis cu adresa 
nr. P.L.x. 416/2019 din 1 octombrie 2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/346/2019 din 02 
octombrie 2019. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.371/14.05.2019, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.2064/24.04.2019, avizează favorabil 
proiectul de act normativ. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 25 septembrie 2019. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cu patru noi alineate 
a articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare, în 
scopul înfiinţării Comitetului naţional pentru implementarea Convenţiei asupra zonelor umede 
de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice (Ramsar, 1971), organism 
cu responsabilităţi în elaborarea şi implementarea strategiei privind gestionarea zonelor umede 
din România. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 09 martie 2021. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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