
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică economică, 
        reformă şi privatizare 
        Nr. 4c-1/118 
                                  Nr. PL-x 503/2018 

Comisia pentru industrii,  
și servicii 
                            Nr. 4c-3/203 
  

                                       Nr. PL-x 132/2022 
 
                                                                                                    Bucureşti, 23.03.2022  
 
 

     BIROULUI  PERMANENT   
                                                                  AL 

    CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR 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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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

          Comisia pentru politică economică, 
               reformă şi privatizare 
               Nr. 4c-1/118 
 

Comisia pentru industrii,  
și servicii  
Nr. 4c-3/203 
 

 Nr. PL-x 132/2022 
Bucureşti, 23.03.2022 

  
                                                                                      RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

                                                                                        asupra  
proiectului de Legepentrumodificareaşicompletarea art. 561 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 57/2007 privindregimulariilornaturaleprotejate,   
conservareahabitatelornaturale, a floreişifauneisălbatice 

 
 

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 proiectulde  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,încalitate de primăCamerăsesizată, a adoptatproiectul de legeînşedinţa din 14 martie 2022. 
ConsiliulLegislativ,prinavizulnr. 180 din 24 februarie 2022, aavizatfavorabilinițiativalegislativă, cu observaţiişipropuneri. 
Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabilproiectul de act normativ, conform avizului nr. 1382 din 8 martie 2022.                           
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Inițiativalegislativăsupusădezbaterii are ca obiect de reglementaremodificareașicompletarea art.561 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernuluinr. 57/2007 privindregimulariilornaturaleprotejate, conservareahabitatelornaturale, a 
floreişifauneisălbatice, aprobată cu modificărişicompletăriprinLegeanr. 49/2011, cu modificărileşicompletărileulterioare. 

Potrivitexpunerii de motive, prinintervenţiile legislative preconizate se urmăreştefacilitarearealizării,,cuceleritate a 
proiectelorinvestiţionaleaflateîntr-un stadiuavansat de executare, cu efectuldorit al creşteriicapacităţii de producţie”. 

Înconformitate cu prevederileart. 62și aleart. 64din RegulamentulCamereiDeputaţilor, 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 19membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au participat la dezbateri 17 deputaţi. 

La lucrările Comisieipentru industrii și serviciia 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. 

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

 
În ședința din data de 23.03.2022, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisiile sesizate în fond.   
Membrii celor două comisii au reexaminat proiectul de lege în ședința comună din data de 23.03.2022 și au hotărât cu 

majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 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, cu amendamente admise prevăzute în anexa nr. 1 și amendamente respinse prevăzute în anexa 
nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport. 

La lucrările comisiilor au fost prezenți deputați conform listelor de prezență. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
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. 
 

 Prezentul raport înlocuiește integral raportul comun nr. 4c-3/203 și nr. 4c-1/118 din data de 22.03.2022. 
  
 

 
PREŞEDINTE,                                                                  PREŞEDINTE, 

 

                                       Costel Neculai DUNAVA                                                                 BENDE Sándor 
 
 

 
 
           SECRETAR,                                                                              SECRETAR,  
 

                                 Bogdan-Alin STOICA                                                                 Bogdan-Gheorghe TRIF 
  
 



ANEXA nr. 1 
 

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. …………………………….. Articolunic.-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: 

Art. I - Nemodificat  

3. Art. 561 1. Alineatul (3) se modifică şi 1. Alineatul (3) se modifică şi  
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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 

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

(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 protejate în baza unui studiu 
ştiinţific, cu avizul consiliului ştiinţific, 
cu aprobarea autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului. 
 

(Legea nr. 220/2019) 

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 ştiinţific, cu avizul 
consiliului ştiinţific, cu 
aprobarea autorităţii publice 
centrale pentru protecţia 
mediului.” 

va avea următorul cuprins: 
(3) Nemodificat. 

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 

2. După alineatul (7) se 
introduc două noi alineate, 
alin. (8) şi (9), cu următorul 
cuprins: 
„(8) Obiectivele de investiții 
pentru realizarea de 
amenajări hidroenergetice în 
curs de execuție cu procent de 
realizare mai mare de 60%, la 
data de 1 mai 2022, sunt 
considerate ca fiind proiecte 
de interes public major și de 
siguranţă şi securitate 
naţională, în sensul 
prevederilor prezentei 
ordonanțe de urgență, 
urmând a fi puse în funcțiune 
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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 

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 
putereaferente acestora să fie 
în afara 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. 
 
(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 

până la data de 31 decembrie 
2025. 
Autori: Comisia pentru 
industrii și servicii, Comisia 
pentru politică economică, 
reformă și privatizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină. 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă și 
privatizare, Gliga Dumitrița - 
PSD 
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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 

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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Finalizarea obiectivelor  
de investiții prevăzute la alin. 
(8) care se suprapun cu arii 
naturale protejate este 
posibilă, cu condiția ca 
Ministerul Mediului, Apelor 
și Pădurilor să propună în 
compensare pentru 
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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 

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.” 

suprafețele ocupate, o zonă 
echivalentă din punct de 
vedere al biodiversității cu 
zona ocupată de obiectiv, 
până la punerea acestuia în 
funcțiune, dar nu mai târziu 
de  data de 31 decembrie 
2025. 
Autori: Comisia pentru 
industrii și servicii, Comisia 
pentru politică economică, 
reformă și privatizare 
 

5.   Art. II. Obiectivele de 
investiții pentru realizarea de 
amenajări hidroenergetice în 
curs de execuție cu procent de 
realizare mai mare de 60%, la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi sunt 
considerate situații 
excepționale în sensul 
prevederilor art. 5 alin. (2) 
din Legea nr. 292/2018 
privind evaluarea impactului 

În proiectul de lege se vor mai introduce două puncte noi.  
În situații excepționale proiectele pot fi exceptate de la 
parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului. În acez caz, MMAP informează Comisia 
Europeană, înainte de emiterea aprobării de dezvoltare 
(autorizația de construire), cu privire la decizia de 
exceptare luată, precum şi motivele care justifică 
acordarea exceptării.   
Potrivit CJUE, articolul 2 alineatul (4)  din Directiva EIA 
(transpus prin art. 5 alin. (2) din Legea 292/2018) impune 
statului membru să demonstreze că riscul pentru siguranța 
aprovizionării cu energie electrică este „în mod rezonabil, 
probabil”  și că proiectul avut în vedere este suficient de 
urgent pentru a justifica neefectuarea evaluării. 
Potrivit comunicării COM 2022/108 din 08.03.2022 – 
RePower EU Joint European Action for more affordable, 
secure andsustainableenergy:  ”The Commissioncalls on 
MemberStatestoensurethattheplanning, 
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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 

anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului. 
Autori: Comisia pentru 
industrii și servicii, Comisia 
pentru politică economică, 
reformă și privatizare  

constructionandoperation of plants for theproduction of 
energyfromrenewablesources, 
theirconnectiontothegridandtherelatedgriditself are 
considered as being in theoverriding public interestand in 
theinterest of public safetyandqualify for 
themostfavourableprocedureavailable in 
theirplanningandpermittingprocedures.” 

6.   Art. III. Obiectivele de 
investiții pentru realizarea de 
amenajări hidroenergetice în 
curs de execuție cu procent de 
realizare mai mare de 60% la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi sunt 
considerate proiecte de 
importanță/securitate 
națională în sensul 
prevederilor Legii nr. 46/2008 
- Codul silvic, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
Autori: Comisia pentru 
industrii și servicii, Comisia 
pentru politică economică, 
reformă și privatizare 

Pentru aplicarea cazului excepțional, aceste 
obiective trebuie sa fie declarate de importanta 
națională pentru aplicarea Codului Silvic 
întrucât finalizarea investiției ar putea 
presupune scoaterea din fondul forestier ți, 
implicit defrișarea activitate care se supune 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului conform Legii 292/2018. 
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ANEXA NR. 2 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

Amendamente respinse Motivarea Cameră Decizională 

1. 1. La art. 561, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8) cu 
următorul cuprins: 
 (8) „Obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în 
curs de execuție cu procent de realizare mai mare de 75%, procent determinat 
pe baza unui raport independent de evaluare a progresului investiției 
contractat de investitor la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, 
care vor fi puse în funcțiune până la 31.12.2023, sunt considerate ca fiind 
proiecte de interes public major și de siguranţă şi securitate naţională în sensul 
prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. 
Autor: Neagu Denisa - USR 

Amendament respins la 
vot. 

Camera Deputaților 

2. 2. La art. 561, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10) cu 
următorul cuprins: 
(10) Beneficiarului obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (8) și (9) i se vor 
reține și executa sumele de bani cheltuite în acest interval, în interesul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, dacă nu se vor finaliza lucrările în 
termenul prevăzut. 
Autor: Miruță Radu-Dinel – USR 

Amendament respins la 
vot. 

Camera Deputaților 

3. 3. Art. II. Obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajări 
hidroenergetice în curs de execuție cu procent de realizare mai mare de 60%, la 
data intrării în vigoare a prezentei legi sunt considerate situații excepționale în 
sensul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 
Autor: Gliga Dumitrița - PSD 

Amendament respins la 
vot. 

Camera Deputaților 

 


