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AVIZ
referitor la Proiectul de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare cu
Proiectul de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei salbatice, trimis cu adresa nr. PLx. 35 din 11 februarie 2019,
înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/83 din 12
februarie 2019.
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi
ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă, ca
urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din
Constitutia României republicata.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea cu un nou
alineat a art.561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007, astfel încât
modificarea limitelor ariilor naturale protejate să fie posibilă, prin scoaterea unor
suprafeţe din interiorul acestora, dacă titularii deţin licenţe de concesiune pentru
exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în
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vigoare. De asemenea, se propune ca noile limite ale ariilor naturale protejate să se
stabilească prin hotărâre a Guvernului.
În şedinţa din data de 19 martie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării,
expunerea de motive şi au avut în vedere avizul negativ ale Consiliului Legislativ şi
avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi Social.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu
majoritate de voturi, să acorde aviz negativ iniţiativei legislative.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte
din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Nicuşor HALICI

Aida-Cristina CĂRUCERU

Consilier parlamentar, Dragoş Bucur

2

