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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru modiflcarea completarea art. 56* din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr, 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Articolul 56* din Ordonan^a de urgenja a Guvemului 

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

habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, publicata in Monitorul 

Oficial 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, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (3) se modifica $i va avea urmatorul cuprins:
„(3) Modificarea limitelor ariilor naturale protejate in sensul 

delimitarii unei precizii mai bune, se face la initiativa Agen^iei Na^ionale 

pentru Arii Naturale Protejate sau a structurii de administrare a ariei 
naturale protejate in baza unui studiu §tiintific, cu avizul consiliului 

§tiin|ific, cu aprobarea autorita^ii publice centrale pentru protectia 

mediului.”
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2. Dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alin. (8) §i 
(9), cu urmatorul cuprins:

„(8) Obiectiveie de investitii pentru realizarea de amenajari 
hidroenergetice in curs de execu^ie cu procent de realizare mai mare de 

60%, la data de 1 mai 2022, sunt considerate ca fiind proiecte de interes 

public major si de siguran^a §i securitate na^ionala, in sensul prevederilor 

prezentei ordonante de urgenta, urmand a fi puse in functiune pana la data 

de 31 decembrie 2025.
(9) Finalizarea obiectivelor de investitii prevazute la alin. (8) 

eare se suprapun cu arii naturale protejate este posibila, cu conditia ca 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sa propuna in compensare pentru 

suprafefele ocupate, o zona echivalenta din punct de vedere al 
biodiversita|:ii cu zona ocupata de obiectiv, pana la punerea acestuia in 

functiune, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2025.”

Art. II. - Obiectiveie de investitii pentru realizarea de amenajari 
hidroenergetice in curs de executie cu procent de realizare mai mare de 

60%, la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt considerate situatii 
exceptionale in sensul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 292/2018 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ^i private asupra 

mediului.

Art. III. - Obiectiveie de investitii pentru realizarea de 

amenajari hidroenergetice in curs de executie cu procent de realizare mai 
mare de 60% la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt considerate 

proiecte de important^securitate nationala in sensul prevederilor Legii 
nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare.
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constitu}ia 

Romdniei, republicatd.
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