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Pentru modificarea Legii 292 / 2018

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice private asupra mediului

Problemele stringente legate de reglementarea lucrarilor executate in regim de urgen^a, din punct 
de vedere al mediului ^i al gospodararii apelor, nu-§i gasesc rezolvare in legislalia actuala. 
Lucrarile in regim de urgen^a sunt executate pentru indepartarea efectelor calamitalilor naturale, 
de catre Apele Romane sau alfi delinStori, cum ar fi CNAIR, SNCFR, Consiliile Jude^ene, 
UAT-uri etc.

Din punct de vedere legal, stipulat in Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de construclii, o 
lege adoptatain urm^ cu aproape 30 de ani, cu modificarile §i completarile ulterioare, lucrSrile mai 
sus mentionate au un regim special. Articolul 7 alin. (16) prevede; ”Cu respectarea legislaliei 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice 51 private asupra mediului, in cazul 
construcliilor sau imobilelor care prezinta pericol public, constatat prin raport de expertizS tehnica 
sau nota tehnica justificativa, autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de interventie 
in prima urgen^a, care constau, in principal, in sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale 
avariate, demolari par^iale §i consoiidari la structure de rezistenfa, obligatorii in cazuri de avarii, 
accidente tehnice, calamitali ori alte evenimente cu caracter exceplional, se emite imediat de catre 
autoritatea administraliei publice competente potrivit prezentei legi, urmand ca documentajiile 
tehnico-economice corespunz^toare fiecarei faze de proiectare - studiu de fezabilitate 
/documentaiie de avizare, P.A.C., P.A.D., P.O.E., proiect tehnic - P.T., detalii de execuiie - D.E. - 
sa fie elaborate pana la incheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor §i acordurilor, 
precum §i, dupa caz, a actului administrativ al autoritalii competente pentru protectia mediului”.

insa aceste prevederi nu sunt corelate cu articolele din Legea 292/2018 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice §i private asupra mediului, care in Anexa nr. 5 - Procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice §i private, la art. 5 alin. (1) 
prevede: ’’Pentru proiectele prevazute in anexele nr. 1 §i 2 la prezenta lege, pentru cele care intra 
sub incidenia art. 28 din Ordonanta de urgen^a a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei salbatice, aprobata cu 
modificSri §i completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum 
§i pentru cele care intra sub incidenta art. 48 §i 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, procedura de evaluare a impactului asupra mediului nu poate fi ini^iata §i 
efectuata dupS ce lucrarile de investilie au fost demarate sau proiectele au fost realizate”.

Singura soluble rapida pentru a corela legislatia in vigoare §i pentru rezolvarea acestei probleme e



completarea prevederilor art- 5 din Anexa nr. 5 - Procedura de evaluate a impactului asupra 
mediului pentru anumite proiecte publice §i private la Legea 292/2018, prin introducerea dupa 
alin. (1) a unui nou alineat (1^1):

Articolul 5
(1) Pentru proiectele prevazute in anexele nr. 1 §i 2 la prezenta lege, pentru cele care intra sub 
incidenfa art. 28 din Ordonanta de urgen^a a Guvemului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei salbatice, aprobata cu 
modificari §i completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile §i completarileulterioare, precum 
§i pentru cele care intra sub inciden|a art. 48 §i 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, procedura de evaluate a impactului asupra mediului nu poate fi ini{iata §i 
efectuatS dupa ce lucrarile de investifie au fost demarate sau proiectele au fost realizate.

(1^1) Prin excepfie de la prevederile alin. (1), pentru lucrarile de intervenlie in prima urgen^a care 
fac obiectul art.7 alin (16) din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de construcfii, cu 
modificarile completarile ulterioare, procedura de evaluate a impactului asupra mediului poate 
fi iniliata §i efectuata pe parcursul realizSrii lucrarilor, odata cu finalizarea fazelor corespunzatoare 
de proiectare, dar nu mai tarziu de data incheierii executarii lucrarilor.

Fata de cele prezentate mai sus, va supunem spre dezbatere §i adoptare prezenta propunere 
legislativa.

Initiator,

Deputat Laurentiu-Dan Leoreanu, Grup PNL
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