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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 26.02.2018 
                                                                                                  Nr.4c-27/927                           

 
 
   Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

modificarea 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, 

trimisă Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr. Plx.518 din 

4 decembrie 2017 și înregistrată cu nr.4c-27/927/05 decembrie 2017. 

 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Lucian - Eduard SIMION

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

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea 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 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în 

procedură obișnuită, cu propunerea legislativă pentru modificarea 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, trimisă cu adresa 

nr.Plx.518 din 4 decembrie 2017 şi înregistrată cu nr.4c-27/927/05 

decembrie 2017. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007, propunându-

se, în principal: stabilirea modalităţilor de administrare a ariilor naturale 

protejate şi a altor bunuri ale patrimoniului natural, puse sub regim special 

de protecţie şi conservare, şi în funcţie de interesul comunităţilor locale în 

ceea ce înseamnă dezvoltarea durabilă a zonelor respective, eliminarea 

priorităţii acordate obiectivelor de management ale ariei naturale protejate, 

în adoptarea măsurilor prevăzute în planurile de management ale ariilor 
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naturale protejate, precum şi includerea activităţilor de modernizare sau de 

construcţie a unor reţele de alimentare cu energie electrică, gaz şi apă 

destinate dezvoltării comunităţilor locale în categoria activităţilor exceptate 

de la interdicţiile prevăzute de ordonanţă cu privire la desfăşurarea acestora 

în anumite zone. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 27 noiembrie 2017.  

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ (nr.508/05.07.2017), avizul negativ al 

Comisiei pentru industrii si servicii (nr.4c-3/586/07.02.2018) si avizul 

negativ Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară ș i 

servicii specifice (nr.4c-4/34/12.02.2018), precum și punctul de vedere 

negativ al Guvernului (nr.1732/06.11.2017). 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat propunerea legislativă în 

şedinţa din 20 februarie 2018. 

Din numărul total de 16 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic au fost prezenți la dezbatere 13 deputaţi. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), respingerea 

propunerii legislative pentru modificarea 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, întrucât aceasta  vizează excepţii de la prevederile legale 

în vigoare pentru anumite categorii de proiecte, iar acest lucru implică 

încălcarea prevederilor comunitare în domeniu, în special a prevederilor art. 

6 alin. (3) şi art. 6 alin. (4) din Directiva Habitate, referitoare la evaluarea 

adecvată, cu risc de declanşare de către Comisia Europeană a unei proceduri 

de infringement. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 
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       Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioar e, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională.  

 

 
VICEPREŞEDINTE, SECRETAR, 

Lucian - Eduard SIMION Petru FARAGO  

  

                                                                                
Consilier parlamentar, 
 Andreea Negulescu
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