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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 

 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

 

Art. I. – 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: 

 

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 ştiinţific, cu avizul consiliului 

ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia 

mediului.” 
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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 până la data 

de 31 decembrie 2025. 

(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 

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.” 

 

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 anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului. 

 

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. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 23 martie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 
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