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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 

 

 

 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 proiectul de Lege pentru 

completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 

faunei sălbatice, transmis cu adresa nr. P.L.x. 35/2019 din 11 februarie 2019, 

înregistrat sub nr.4c-3/31 din 11 februarie 2019. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.975/11.10.2018, avizează negativ 

propunerea legislativă. 

Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.4879/25.09.2018, avizează 

negativ proiectul de ac normativ. 

Guvernul, prin actul nr.2077/DPSG/05.11.2018, nu susține adoptarea 

inițiativei legislative. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, 

republicată. 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cu un nou alineat 

a articolului 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel încât modificarea limitelor ariilor naturale protejate să 

fie posibilă, prin scoaterea unor suprafețe din interiorul acestora, dacă titularii dețin 

licențe de concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în 

temeiul legislației miniere în vigoare. De asemenea, se propune ca noile limite ale 

ariilor naturale protejate să se stabilească prin hotărâre a Guvernului.  

Examinarea proiectului de Lege a avut loc în ședința comisiei din 19 februarie 

2019. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea negativă a proiectului de Lege. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de Lege 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. 
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