
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi 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: 

 

1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 10. – Modelul de constituire a ariilor naturale protejate ia 

în considerare interesele comunităţii locale, încurajându-se menţinerea 
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practicilor şi cunoştinţelor tradiţionale locale în valorificarea acestor 

resurse în beneficiul comunităţii locale, precum şi prevederile din 

Planurile Urbanistice Generale, care nu pot fi modificate până la 

termenul de actualizare prevăzut de legislaţia în vigoare privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul. Suprafeţele de teren aflate în 

intravilanul localităţilor, la data constituirii ariei naturale protejate  pot fi 

introduse în interiorul ariei naturale protejate, numai în cazuri temeinic 

justificate într-un capitol separat al studiului de fundamentare 

ştiinţifică.” 

 

2. La articolul 561, după alineatul (3) se introduc patru noi 

alineate, alin. (4) – (7), cu următorul cuprins: 

„(4) Prin excepţie de la prevederile 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, licenţe de concesiune pentru exploatarea de resurse 

minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare. Noile 

limite ale ariilor naturale protejate vor fi trasate astfel încât perimetrul 

exploataţiei miniere si drumurile de acces la exploatare să fie în afara 

ariei naturale protejate. Suplimentar, între noile limite ale ariei naturale 

protejate şi limitele exploatării miniere va fi păstrată o zonă minimă, 

tampon, de lăţime 100 metri, pe toată lungimea de grăniţuire. 

(5) Modalitatea de modificare a limitelor, prevăzută la alin. (4), 

se realizează, la cererea titularului de licenţă, prin act administrativ al 

conducătorului autorităţii publice centrale de protecţie a mediului. 
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Modificarea se avizeză, numai în situaţia în care, prin grija şi pe 

cheltuiala titularului de licenţă, se instiutie regimul de arie naturală 

protejată pe o altă suprafaţă adiacentă ariei naturale protejate, situată 

oriunde pe graniţa acesteia. Suprafaţa minimă adusă în compensare va fi 

echivalentă cu suprafaţa scoasă de pe teritoriul ariei naturale protejate, 

majorată cu zona tampon. 

(6) Cererea de modificare a limitelor este însoţită de o copie a 

hotărârii Guvernului privind aprobarea licenţei de concesiune a 

activităţii miniere de exploatare, dovada deţinerii terenurilor aduse în 

compensare, dovedită prin contracte de vânzare-cumpărare, schimb de 

terenuri, donaţie, 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 însoţite de o documentaţie elaborată în sistemul 

de protecţie STEREO 70 sau GIS. 

(7) Modificarea limitelor ariilor naturale protejate prin 

extinderea suprafeţei ocupate este posibilă, dacă suprafeţele 

suplimentare îndeplinesc condiţiile avute în vedere la desemnarea unei 

arii naturale protejate, în condiţiile art. 11. Pentru suprafeţele nou 

introduse se aplică aceleaşi măsuri de protecţie, conservare şi utilizare 

stabilite pentru aria naturală protejată la care se alipesc.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 4 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

FLORIN  IORDACHE 


