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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 14.09.2016 
Nr.4c-27/319 

 
 
 
 
   Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, trimis Comisiei 

pentru mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr. PLx. 95 din 22 martie 2016. 

 
 
  
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

CEZAR CIOATĂ

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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R A P O R T 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost 

sesizată spre dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, transmisă cu adresa nr. PLx. 95 

din 22 martie 2016 şi înregistrată la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

cu nr. 4c-27/92/23.03.2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 15 martie 2016. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.74/27.01.2016, avizează favorabil 

proiectul de ordonanţă sus menţionat. 

Proiectul de ordonanţă are ca obiect completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit Notei de fundamentare, proiectul vizează crearea cadrului legal 

necesar aplicării în spaţiul juridic naţional a dispoziţiilor Regulamentului (UE) 
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nr.511/2014 respectiv, pe cele ale Regulamentului (UE) nr.l 143/2014, pe 

coordonatele alinierii cadrului legal la normele şi exigenţele europene incidente 

în domeniul protecţiei mediului, în contextul îndeplinirii de către România a 

obligaţiilor ce îi revin, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii 

Europene.  

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii comisiei au examinat proiectul de ordonanţă, 

expunerea de motive şi avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din data de 14 

septembrie 2016. Din numărul total de 17 membri ai Comisiei au participat la 

dezbateri 11 deputaţi. 

La dezbaterea proiectului de ordonanţă a participat ca invitat, în 

conformitate cu prevederile art.55 şi art.56 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, domnul Raul Pop,  secretar de stat în Ministerul Mediului 

Apelor şi Pădurilor şi doamna Adi Croitoru, director în Ministerul Mediului Apelor 

şi Pădurilor.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de ordonanţă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

 

                          
VICEPREŞEDINTE, SECRETAR, 

CEZAR CIOATA VASILE DANIEL SUCIU 

 
 
 Consilier parlamentar,  
             Alina Alexandriuc
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