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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art. 561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                              

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

naturale, a florei şi  faunei sălbatice, transmis Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare şi Comisiei pentru industrii și servicii, în vederea examinării în 

fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL-x 132 din 21 martie 2022, înregistrată 

sub nr. 4c-1/118, respectiv nr. 4c-3/203 din 21 martie 2022, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE                                                                     PREŞEDINTE    

 

Costel Neculai DUNAVA                                                     BENDE Sándor 
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Bucureşti, 22.03.2022 

  

                                                                                      RAPORT COMUN 

                                                                                        asupra  

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 561 din 

Ordonanţa 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 și ale art. 117 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii și servicii 

au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de  Lege pentru modificarea şi completarea art. 561 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

şi faunei sălbatice, transmis cu adresa nr. PL-x 132 din 21 martie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/118, respectiv nr. 4c-3/203 din                                 

21 martie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 14 martie 2022. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 180 din 24 februarie 2022, a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi 

propuneri. 



2 

 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ, conform avizului nr. 1382 din 8 martie 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art.561 din                                

Ordonanţa 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 expunerii de motive, prin intervenţiile legislative preconizate se urmăreşte facilitarea realizării ,,cu celeritate a 

proiectelor investiţionale aflate într-un stadiu avansat de executare, cu efectul dorit al creşterii capacităţii de producţie”. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, membrii celor două Comisii au examinat iniţiativa legislativă în ședințe separate, în data de 22 martie 2022.  

La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii, membrii acesteia și-au înregistrat prezența conform listei de prezență.                      

Din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au participat la dezbateri 17 deputaţi. 

La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii a participat, în calitate de invitat, din partea Direcției Biodiversitate din cadrul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, doamna director Daniela Drăcea.                       

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât,                                                        

cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul Lege pentru modificarea şi 

completarea art. 561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu amendamente admise, care sunt redate în anexa ce face parte integrantă din 

prezentul raport comun.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

                PREŞEDINTE                                                                                                                                     PREŞEDINTE    
 

        Costel Neculai DUNAVA                                                                                                                           BENDE Sándor 

                                                                                                                                                     

 

                 SECRETAR                                                                                                                                             
 

         Bogdan-Alin STOICA                                                                                
  
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                      Consultant  

                  Alexandra Zorilă 



ANEXĂ 

 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

 
 Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 57/2007, aprobată cu 

modificări și completări prin            

Legea nr. 49/20211, cu modificările și 

completările ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1. ..................................... LEGE 

pentru modificarea și completarea    

art. 561 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului  nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale,                    

a florei și faunei sălbatice 

Nemodificat.  

2. …………………………….. Articol unic.- Articolul 561 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                    

nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 

2007, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

Nemodificat.  

3. Art. 561 

................................................................................................. 

(3) Modificarea limitelor ariilor naturale 

protejate de interes naţional, în sensul 

delimitării unei precizii mai bune, se 

face la iniţiativa Agenţiei Naţionale 

pentru Arii Naturale Protejate sau a 

structurii de administrare a ariei naturale 

1. Alineatul (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(3) Modificarea limitelor ariilor naturale 

protejate în sensul delimitării unei precizii 

mai bune, se face la iniţiativa Agenţiei 

Naţionale pentru Arii Naturale Protejate 

sau a structurii de administrare a ariei 

naturale protejate în baza unui studiu 

1. Alineatul (3) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

(3) Nemodificat. 
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 Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 57/2007, aprobată cu 

modificări și completări prin            

Legea nr. 49/20211, cu modificările și 

completările ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

protejate în baza unui studiu ştiinţific, cu 

avizul consiliului ştiinţific, cu aprobarea 

autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului. 

 

(Legea nr. 220/2019) 

ştiinţific, cu avizul consiliului ştiinţific, cu 

aprobarea autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului.” 

4. ............................................. 2. După alineatul (7) se introduc trei noi 

alineate, alin. (8), (9) şi (10), cu 

următorul cuprins: 

„(8) Prin excepţie de la prevederile                 

alin. (l) şi alin. (3), modificarea limitelor 

ariilor naturale protejate, este posibilă, 

prin scoaterea unor suprafeţe din 

interiorul ariilor naturale protejate, dacă, 

pentru suprafeţele respective, la data de 

29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre 

a Guvernului sau decrete de stat, obiective 

de investiţii pentru realizarea de 

amenajări hidroenergetice, obiectivele 

fiind în curs de execuţie sau demarate 

anterior acestei date, în temeiul legislaţiei 

în vigoare. Noile limite ale ariilor naturale 

protejate vor fi trasate astfel încât 

perimetrul schemei de amenajare 

hidroenergetice, inclusiv al drumurilor de 

acces aferente amenajărilor 

hidroenergetice, staţiilor şi liniilor de 

evacuare putere aferente acestora să fie 

în afara ariei naturale protejate. 

Suplimentar, între noile limite ale ariei 

naturale protejate şi limitele amenajării 

2. După alineatul (7) se introduc 

două noi alineate, alin. (8) şi (9), cu 

următorul cuprins: 

„(8) Prin excepţie de la prevederile 

alin. (l) şi alin. (3), modificarea 

limitelor ariilor naturale protejate, 

este posibilă, prin scoaterea unor 

suprafeţe din interiorul ariilor 

naturale protejate, dacă, pentru 

suprafeţele respective, la data de                         

29 iunie 2007, erau aprobate, prin 

hotărâre a Guvernului sau decrete de 

stat, obiective de investiţii pentru 

realizarea de amenajări 

hidroenergetice, obiectivele fiind în 

curs de execuţie sau demarate anterior 

acestei date, în temeiul legislaţiei în 

vigoare. Noile limite ale ariilor 

naturale protejate vor fi trasate astfel 

încât perimetrul schemei de 

amenajare hidroenergetice, inclusiv al 

drumurilor de acces aferente 

amenajărilor hidroenergetice, staţiilor 

şi liniilor aferente de evacuare a 

puterii din centrală să fie în afara 
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 Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 57/2007, aprobată cu 

modificări și completări prin            

Legea nr. 49/20211, cu modificările și 

completările ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

hidroenergetice va fi păstrată o zonă 

minimă, tampon, de lăţime 100 metri, pe 

toată lungimea de grăniţuire. 

 

 

 

 

 

  

 

 
(9) Modalitatea de modificare a 

limitelor, prevăzută la alin. (8), se 

realizează, la cererea beneficiarului 

obiectivelor de investiţii pentru 

realizarea de amenajări 

hidroenergetice, prevăzute la alin. (8), 

prin act administrativ al 

conducătorului autorităţii publice 

centrale de protecţie a mediului. 

Modificarea se avizează numai în 

situația în care, prin grija şi pe 

cheltuiala beneficiarului obiectivelor de 

investiţii pentru realizarea de 

amenajări hidroenergetice, prevăzute 

la alin. (8), se instituie regimul de arie 

naturală protejată pe o altă suprafață 

adiacentă ariei naturale protejate, 

situată oriunde pe granița acesteia. 

Suprafața minimă adusă în 

ariei naturale protejate. Suplimentar, 

între noile limite ale ariei naturale 

protejate şi limitele amenajării 

hidroenergetice va fi păstrată o zonă 

minimă, tampon, de lăţime 100 metri, 

pe toată lungimea de grăniţuire. 

 
        Autori: Comisia economică și dep.   

Gliga Dumitrița  

 

 

 

 

Se elimină. 

 
        Autori: Comisia economică și dep.   

Gliga Dumitrița  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarul obiectivelor de 

investitii pentru realizarea de 

amenajari hidroenergetice, 

prevazute la alin. (8) nu are nici 

competenta selectarii unor 

terenuri carora sa le fie conferit 

regimul de arie naturala 

protejata si nici nu are de ce sa 

suporte pe cheltuiala lui 

suprafetele propuse in 

compensare pentru a fi integrate 

in ariile naturale protejate 

existente. Autoritatea publica 

centrala de protectie a mediului 

care a avizat ariile naturale 

protejate fara a tine cont de 

autorizatiile/avizele/acordurile 

emise pentru amenajari 

hidroenergetice, prevazute la 

alin. (8), aflate deja in curs de 

executie, este singura care poate 

initia studii de specialitate care 

sa conduca la conferirea 
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 Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 57/2007, aprobată cu 

modificări și completări prin            

Legea nr. 49/20211, cu modificările și 

completările ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

compensare va fi echivalentă cu 

suprafața scoasă de pe teritoriul ariei 

naturale protejate, majorată cu                 

zona-tampon. 

 

 

 

(10)  Cererea de modificare a limitelor 

este însoțită de o copie a hotărârii 

Guvernului sau a decretelor de stat privind 

aprobarea obiectivelor de investiţii pentru 

realizarea de amenajări hidroenergetice, 

prevăzute la alin.(8), dovada deținerii 

terenurilor aduse în compensare, 

dovedită prin contracte de                     

vânzare-cumpărare, schimb de 

terenuri, donație, concesiune sau alte 

înscrisuri care dovedesc posesia, sau 

acceptul scris al proprietarilor de 

terenuri pentru includerea terenului în 

aria naturală protejată. Toate 

documentele referitoare la limitele 

terenurilor, cele introduse sau scoase de 

pe teritoriul ariei naturale protejate, 

după caz, sunt însoțite de o 

documentație elaborată în sistemul de 

protecţie STEREO 70 sau GIS.” 

 

 

 

 

 

 
(9) Cererea de modificare a limitelor 

va fi însoțită de o copie a hotărârii 

Guvernului sau a decretelor de stat 

privind aprobarea obiectivelor de 

investiții pentru realizarea de 

amenajări hidroenergetice  prevăzute 

la alin. (8) și va fi soluționată în 

maxim 30 de zile calendaristice de 

la data cererii.” 

 

 
      Autori: Comisia economică și dep.   

Gliga Dumitrița  

 

 

 

regimului de arie naturala 

protejata. 

 

 

 

 

 

 

Cererea de modificare a 

limitelor ariilor naturale 

protejate este normal sa fie 

insotita doar de actul Statului 

roman care atesta aprobarea 

obiectivelor de investitii pentru 

realizarea de amenajari 

hidroenergetice  prevazute la 

alin. (8), anterior instituirii 

regimului de arie naturala 

protejata. Operatiunile de 

identificare a unor zone 

adiacente ariilor naturale 

protejate care sa indeplineasca 

criteriile de arie naturala 

protejata si operarea efectiva de 

modificare a limitelor pentru 

declararea unor noi perimetre 

protejate nu poate fi derulata si 

suportata de beneficiarul 

obiectivelor de investitii pentru 

realizarea de amenajari 

hidroenergetice, prevazute la 

alin. (8), care nu are niciun fel 

de competenta in acest 

domeniu, ci numai de 

autoritatea publica centrala  de 

protectie a mediului care a 

avizat ariile naturale protejate 
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 Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 57/2007, aprobată cu 

modificări și completări prin            

Legea nr. 49/20211, cu modificările și 

completările ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

fara a tine cont de 

autorizatiile/avizele/acordurile 

emise pentru obiectivele de 

investitii aflate deja in curs de 

executie. In textul aprobat de 

Senat se face o confuzie intre 

regimul de proprietate al unui 

teren si regimul de arie 

protejata. Aria protejata se 

instituie pe un anumit areal fara 

a tine cont de tipul de 

proprietate. In acest sens, nu 

exista nicio justificare pentru 

care un beneficiar al 

obiectivelor de investitii pentru 

realizarea de amenajari 

hidroenergetice prevazute la 

alin. (8) sa fie obligat sa 

furnizeze dovada detinerii 

terenurilor aduse in 

compensare, prin contracte de 

vanzare-cumparare, schimb de 

terenuri, donatie, concesiune 

sau alte inscrisuri care dovedesc 

posesia, sau acceptul scris al 

proprietarilor de terenuri, pentru 

includerea terenului in aria 

naturala protejata. Autoritatea 

publica centrala de protectie a 

mediului poate declara arie 

protejata oriunde se justifica din 

punct de vedere al 

speciilor/habitatelor necesare a 

fi protejate indiferent de 

regimul de  proprietate al 

terenurilor respective. Cele 

maxim 30 de zile calendaristice 
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 Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 57/2007, aprobată cu 

modificări și completări prin            

Legea nr. 49/20211, cu modificările și 

completările ulterioare 

Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

oferite de amendament pentru 

solutionarea acestor modificari 

de suprafata au rol de facilitare 

a atingerii scopului final pentru 

care este emisa legea, prin 

impiedicarea aparitiei unor 

intarzieri sau blocaje potentiale. 

 


