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                      București, 07.02.2018 
                                                                Nr.4c-3/586/2017 

       
AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 
sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, care este 
sesizată în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.49/2011, transmis cu adresa nr. P.L.x. 518 din 4 decembrie 2017, înregistrat 
sub nr.4c-3/586 din 5 decembrie 2017. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.508/5.07.2017, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
  Guvernul, prin actul nr.1732/DPSG/06.11.2017, nu susține adoptarea 
propunerii legislative în forma prezentată. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 
în ședința din 27 noiembrie 2017. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007, propunându-se, în principal: 
stabilirea modalităţilor de administrare a ariilor naturale protejate şi a altor bunuri ale 
patrimoniului natural, puse sub regim special de protecţie şi conservare, şi în funcţie de 
interesul comunităţilor locale în ceea ce înseamnă dezvoltarea durabilă a zonelor respective, 
eliminarea priorităţii acordate obiectivelor de management ale ariei naturale protejate, în 
adoptarea măsurilor prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate, 
precum şi includerea activităţilor de modernizare sau de construcţie a unor reţele de 
alimentare cu energie electrică, gaz şi apă destinate dezvoltării comunităţilor locale în 
categoria activităţilor exceptate de la interdicţiile prevăzute de ordonanţă cu privire la 
desfăşurarea acestora în anumite zone. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 06 
februarie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a propunerii legislative. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

PREȘEDINTE, 
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