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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea 

Legii nr.158/2018 pentru modificareasi completarea Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale protejate, 
a florei si faunei salbatice precum si pentru modificarea 

Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice si private asupra mediului

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea §i 
completarea Legii nr.158/2018 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale 

protejate, a florei si faunei salbatice precum si pentru modificarea 

Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice si private asupra mediului (nr.b46 din 08.02.2022), transmisa 

de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/788 din 

15.02.2022 si inregistrata la Consiliul Legislativ cu nr.D146/15.02.2022.

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46 

alin.(2) din Regulamentul de organizare §i func^ionare a Consiliului 

Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observalii §i propuneri:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect, in fapt, completarea 

art.56' din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr.57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a



florei a faunei salbatice, aprobata cu modificari completari prin 

Legea nr.49/2011, cu modificarile §i compIetMle ulterioare, cu un nou 

alineat, respectiv alin.(4'), precum si modificarea alin.(l) al art.5 din 

Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice si private asupra mediului,
Potrivit Expunerii de motive, prin interventiile legislative 

preconizate se urmareste sa „se faciliteze realizarea cu celeritate a 

proiectelor investitionale aflate intr-un stadiu avansat de executare, cu 

efectul dorit al cresterii capacitatii de productie”, ca prim pas in 

„intensificarea ritmului de realizare a investitiilor in sectorul energetic”.
Propunerea legislative face parte din categoria legilor ordinare, iar 

in aplicarea dispozi^iilor art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, 
republicata, prima Camera sesizata este Senatul.

Relevam faptul ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.
2. Avand in vedere prevederile art.62 din Legea nr.24/2000, 

republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, potrivit carora 

dispozi^iile de modiflcare §i de completare ale unui act normativ se 

incorporeaza, de la data intrarii lor in vigoare, in actul de baza, 
identificandu-se cu acesta, iar intervenfiile ulterioare de modificare sau 

de completare trebuie raportate tot la actul de baza, precizam ca actul 
normativ de baza asupra caruia se intervine legislativ prin prezentul 
proiect este Ordonanfa de urgenfa Guvernului nr,57/2007 §i nu Legea 

nr. 15 8/2018, care este un act normativ de modificare §i completare a 

acesteia.
Totodata, semnalam §i faptul ca prezentul proiect vizeaza doar 

completarea respectivului act normativ de baza, nu §i modificarea 

acestuia.
Fafa de cele menfionate mai sus, pentru exprimarea riguroasa a 

obiectului reglementarii, este necesara reformularea titlului, astfel:
„Lege pentru completarea art.56* din Ordonan|a de 

urgenfa a Guvemului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei §i a faunei salbatice, 
precum si pentru modificarea alm.(l) al art.5 din Legea nr.292/2018 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 

mediului”.
3. In ceea ce priveste interventia legislative preconizata la art.I, 

constatam ca articolul 56* din Ordonanta de urgenta a Guvemului
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nr. 5 7/2007, care se dore^te a fi completat cu un non alineat, 
reglementeaza la alin.(4) o exceptie de la norma cu caracter general 

privind modificarea limitelor ariilor naturale protejate de interes national 

prevazuta la alin.(3), respectiv scoaterea unor suprafete din interiorul 

ariilor naturale protejate, daca, pentru suprafetele respective, la 

data de 29 iunie 2007 (data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a 

Guvemului nr.57/2007), erau aprobate, prin hotarare a Guvernului, 
licente de concesiune pentru exploatarea de resurse minerale 

neregenerabile, in temeiul legislatiei miniere in vigoare, iar la alin.(5) 

- (7) stabileste conditiile in care opereaza respectiva exceptie.
Pe cale de consecin^a, avand in vedere ca, potrivit prevederilor 

art.62 din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, dispozi^iile nou introduse se incorporeaza de la data intrarii 

lor in vigoare in actul de baza, pentru a confer! coeren(a reglementMi §i 
pentru a asigura succesiunea logica a ideilor in actul normativ supus 

completarii, apreciem ca textul propus ca alin.(4^) al art.56^ ar trebui 

inserat in finalul articolului, unnand a fi marcat ca alin.(8).
In considerarea observatiilor de mai sus, pentru a raspunde 

exigentelor specifice actelor normative de modificare, respectiv de 

completare, se impune ca partea introductiva a art.I sa aiba 

urmatoarea formulare:
„Art.I. - La articolul 56^ din Ordonanfa de urgenfa a 

Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei $i a faunei salbatice, 
publicata in Monitorul OHcial al Romaniei, Partea I, nr.442 din 29 

iunie 2007, aprobata cu modificari ^i completari prin Legea 

nr.49/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, dupa alineatul 

(7) se introduce un nou alineat, alin.(8), cu urmatorul cuprinsf’.
In continuare se va reda textul propus pentru acest alineat, urmand 

ca sintagma „1. La articolul 56^ dupa alin.(4) se introduce un nou 

alineat, alin.(4^) care va avea urmatorul continut:” sa fie eliminata.
Aceasta observatie este valabila, in mod corespunzator, si pentru 

partea introductiva a art.II care, pentru respectarea normelor de 

tehnica legislative, trebuie reformulate, astfel:
„Art.IL - La articolul 5 din Legea nr.292/2018 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 

mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
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nr.l043 din 10 decembrie 2018, alineatul (1) se modiflca si va avea 

urmatorul cuprins:”.
In continuare se va reda textul propus pentru acest alineat, urmand 

ca sintagma „1. La articolul 5 alin.(l) se modifica si va avea urmatorul 

continut:” sa fie eliminata.
i

Pe de alta parte, semnalam caalin.(3) al art.56^ de la care se 

preconizeaza instituirea unei exceptii, reglementeaza modificarea 

limitelor ariilor naturale protejate de interes national, „in sensul 

delimitarii unei precizii mai bune”, care se face la initiativa Agentiei 

Nationale pentru Arii Naturale Protejate sau a structurii de administrare 

a ariei naturale protejate in baza unui studiu §tiinlific, cu avizul 

consiliului §tiinlific, cu aprobarea autoritatii pub lice centrale pentru 

protectia mediului.
In acest context semnalam ca textul propus face referire, pe de-o 

parte, la „ariile naturale protejate”, in ansamblul lor, spre deosebire de 

textul de la care se excepteaza, care are in vedere „ariile naturale 

protejate de interes national”, iar, pe de alta parte, textul propus se 

refera la „modificarea limitelor ariilor naturale protejate” la modul 

general, fara a se raporta la ipoteza specifica reglementata de textul de 

la care se excepteaza.
De asemenea, in acest context, precizam ca aspectele referitoare la 

incetarea regimului de arie naturala protejata sunt reglementate 

laprimele doua alineate ale art.56^, vizand cazurile ariilor naturale 

protejate de interes national care §i-au pierdut valoarea §i capacitatea 

conservativa pentru care au fost declarate initial.
Totodata, in ceea ce prive§te normele propuse la artl, semnalam 

ca acestea sunt de natura a genera o lipsa de concordanja cu dispozilii in 

vigoare din cuprinsul actului normativ asupra c^ia se preconizeaza 

interven^ia; men^ionam exemplificativ art.6 potrivit caruia instituirea 

regimului de arie naturala protejata este prioritara in raport cu orice alte 

obiective, cu exceptia celor care privesc asigurarea securitajii nationale; 

asigurarea securitatii, sanatatii oamenilor §i animalelor §i prevenirea 

unor catastrofe naturale; art.7 potrivit c^ia regimul de protectie se 

stabile^te indiferent de destinatia terenului §i de detinator, iar respectarea 

acestuia este obligatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei de 

urgenta in cauza, precum §i cu alte dispozitii legale in materie; art.28 

alin.(l) teza a doua care interzice chiar §i activitatile din afara ariilor 

naturale protejate care ar putea produce poluarea sau deteriorarea
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habitatelor, in vederea protejarii §i conservarii pasarilor salbatice, 
precum §i art.52.

De asemenea, semnalam ca Ordonanta de urgen^a in cauza 

transpune, printre altele, §i Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 

aprilie 1979 privind conservarea pasarilor salbatice, publicata in Jumalul 

Oficial al Uniunii Europene nr.LlOS din 25 aprilie 1979 (care a fost 
abrogata prin Directiva 2009/147/CE a Parlamentului european si a 

Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea pasarilor 

salbatice), precum §i Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 

privind conservarea habitatelor naturale §i a faunei §i florei salbatice, 
publicata in Jurnalul Oficial al Comunita(ilor Europene nr.L206 din 22 

iulie 1992.
Prin urmare, recomandam ca, la definitivarea actului normativ, sa 

fie avute in vedere aspectele semnalate.
4. La art.II, referitor la textul preconizat pentru a!in.(l) al art.5, 

semnalam ca, in forma de baza, acest alineat instituie o exceptie de la 

reglementarea cadru in materie, care prevede obligativitatea evaluarii 
impactului asupra mediului a proiectelor publice si private care pot 

avea efecte semnificative asupra mediului, respectiv, ca dispozitiile 

Legii nr.292/2018 „nu se aplica proiectelor sau partilor proiectelor 

care au ca obiectiv unic apararea si securitatea nafionala ori reacfia 

la situatii de urgenta”.
Insa, aplicarea aceastei exceptii este conditionata de faptul ca 

„autoritatile publice centrale pentru aparare si securitate nationala, 
respectiv cea pentru situatii de urgenta, impreuna cu autoritatea publica 

centrala pentru protecda mediului stabilesc, printr-o analiza de la caz 

la caz. ca realizarea evaluarii impactului asupra mediului ar avea un 

efect negativ asupra acestor obiective”.
Analizand textul preconizat pentru art.5 alin(l), constatam ca, in 

formularea propusa prin prezentul proiect, respectiva excep|ie este 

extinsa si asupra „capacitatilor de producere sau transport a energiei 
electrice existente aflate in arii protejate, asupra carora se efectueaza 

lucrari de mentenanta, retehnologizare sau modemizare a acestora”, iar 

conditia aplicarii acesteia este inlaturata.
Or, este de analizat daca interventia legislative preconizata, 

respectiv Tnlaturarea oricarui control din partea autoritatilor publice 

implicate, nu este contrara scopului initial al actelor normative de 

baza, respectiv proteiarea mediului fn ansamblu si, in mod deosebit.
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a ariiior naturale proteiate, cu atat mai mult cu cat legiutorul a 

instituit, in forma initiala, control chiar asupra proiectelor sau partilor 

proiectelor care au ca obiectiv unic apararea securitatea nationala 

ori reactia la situatii de urgenta.

Bucure§ti
Nr. 180/24.02.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 581/9 iul. 2018

Lege pentru modificarea §i completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei salbatice

L. nr. 158/2018

1 promulgate prtn D. nr. 524/2018 M. Of. nr. 581/9 iul. 2018
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea §i 
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a ^orel §1 faunei salbatice

Consiliul Legislativ - Pag. J din 124 februarie 2022



EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018 

Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice §i private asupra mediului
L. nr. 292/2018

1 ipromulgata prin D. nr. 40/2018 fM. Of. nr. 1043/10 dec. 2018
Decret pentru promulgarea Legii privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice $i private asupra mediului
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