
EXPUNERE DE MOTIVE

Resursa de sol, cea mai importanta resursa naturala a unei natiuni care Ti 
asigura independenta si siguranta alimentara, este inclusa la resurse naturale 
neregenerabile. Agricultura intensiva, poluarea si impactui schimbarilor climatice pot 
duce la pierderea solului, in conditiile m care si asa functiile solului sunt diminuate 
progresiv prin concurenta cu constructiile de cladiri, sosele sau gropi de gunoi.

Sporirea pretentiilor fata de solul fertil care asigura hrana nu trebuie sa duca 
la epuizarea acestuia pentru ca viitorul este pamantui care ne suporta. Fara 
gestionarea acestei resurse nu exista viitor, nu exista progres, statele dezvoltate 
fiind statele mai putin dependente.

Legislatia este deficitara in privinta solului acesta nefiind la fel de protejat ca 
celelalte elemente ale mediului, apa sau aerul, desi pierderea sau poluarea solului 
pot duce la pierderea apei si a calitatii ei.

in Romania, de cercetarea si protectia solului se ocupa doar cateva institutii: 
universitatile de profil, InstitutuI de cercetare pentru Pedologie-Agrochimie si oficiile 
judetene de pedologie si agrochimie.

Primele doua au m primul rand atributii de cercetare de elaborare de 
concepte,teorii si metode operationale, iar oficiile judetene aplica aceste cunostinte 
stiintifice si operationale Tn teritoriu.

Propunerea legislative cade sub incidenta reglementarilor de la nivelul Uniunii 
Europene din cadrul Politicii europene din domeniul protectiei mediului Tnconjurator, 
segmentui legislativ - Spatiul, mediul si resursele naturale, sectorul - Conservarea 
faunei si florei.

Conform prevederilor art. 174 din TratatuI de la Amsterdam statele membre 
trebuie sa aiba Tn vedere un nivel ridicat de protectie a mediului Tnconjurator, 
urmand unele obiective determinante, cum ar fi: conservarea, protejarea si 
ameliorarea calitatii mediului, protectia sanatatii persoanelor, utilizarea prudenta si 
rationala a resurselor naturale si nu Tn ultimul trand, promovarea pe plan 
international a masurilor destinate sa faca fata problemelor regionale sau planetare 
ale mediului.

Propunerea legislative propusa reglementeaza un cadru unitar Tn domeniul 
protectiei solului si se Tnscrie Tn principiile fundamentale ale dreptului comunitar 
originar si nu contravine dispozitiilor acestora.

La nivelul Uniunii Europene, nu exista norme comunitare de drept derivat, 
specifice pentru protectia solului, respectiv pentru a proteja o resursa practic 
neregenerabila de interes comun pe Tntreg teritoriul Comunitatii Europene.

Pentru a proteja calitatea solului la nivelul Uniunii Europene, Comisia 
Europeans a elaborat la data de 22.06.2006, La Bruxelles, Comunicarea intitulata 
„Strategie tematica pentru protectia solului" (COM/2006/0231 final), cat si 
„Evaluarea impactului strategiei tematice pentru protectia solului" (SEC/2006/0620) 
conform careia Tsi exprima opinia ca ar fi necesara adoptarea unei directive cadru Tn 
domeniul protectiei solului, avand Tn vederea rolul important pe care TI are solul Tn 
abordarea unei provocari internationale, cum ar fi schimbarile climatice, reducerea
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biodiversitatii, desertificarea, eroziunea, inundatiile si alunecarile de teren, precum si 
m asigurarea unei productii alimentare sigure si Tn cantitati suficiente.

Pentru Romania protectia solului constituie o problema de interes national si 
se impune adoptarea uni cadru legislativ adecvat, menit sa asigure o coordonare 
unitara a activitatilor din aceste domenii pe baza unor norme si prevederi cat mai 
precise.

Scopul acestei propuneri legislative are Tn vederea reglementarea normelor, 
masurilor si actiunilor unitare obligatorii privind cunoasterea, protectia, ameliorarea 
si utilizarea durabila, inclusiv evaluarea capacitatii bioproductiei si monitoringul 
sistematic al calitatii solurilor din Romania, precum si bonitatea lor.

In sensul celor prezentate si avand Tn vedere ca solul constituie o resursa 
naturala de baza, a carei utilizare corecta, conservare si protectie reprezinta o 
conditie hotaratoare pentru asigurarea hranei populatiei si protectia sistemelor 
naturale, am elaborat propunerea legislative, pe care o supun, spre aprobare 
Parlamentului, Tn procedure de urgenta.
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