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Direcţia Biodiversitate 

Nr. ……………../DD/ ………….. 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de ordin privind modificarea și completarea Ghidului metodologic privind 

evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor 

naturale protejate de interes comunitar aprobat prin Ordinul ministrului mediului și 

pădurilor nr. 19/2010 

 

 

 

 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) 

şi art. 30 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

reprezentând instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului de ordin privind modificarea 

și completarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale 

planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar aprobat prin 

Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010. 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 33 alin. 

(3) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului. 

În vederea corelării prevederilor Ordinului nr. 19/2010 cu prevederile Legii nr.292/2018, 

act normativ care transpune în legislația românească Directiva 2014/52/UE de modificare a 

Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului, au fost operate următoarele modificări: 

- eliminarea termenului aviz Natura 2000 ca urmare a modificărilor aduse art. 2, pct. 2 

și pct.13 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 

mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu 

modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 292/2018; 

- eliminarea etapei soluțiilor alternative ca etapă separată în cadrul studiului de 

evaluare adecvată, întrucât art. 29 din Anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018 prevede ca 

studiul de evaluare adecvată să cuprindă și soluțiile alternative, după caz, atunci când 

măsurile de reducere prezentate nu asigură eliminarea impactului negativ asupra 

obiectivelor de conservare pentru care a fost declarată aria naturală protejată de 

interes comunitar; 

- s-a realizat corelarea cu prevederile Legii nr. 292/2018 cu privire la deciziile pe care 

autoritatea pentru protecția mediului le poate lua ca urmare a derulării etapelor 

procedurale; 

- a fost revizuit Formularul de transmitere a informațiilor la Comisia Europeană 

conform art. 6(4) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului (Directiva Habitate), 

conform Comunicării Comisiei C(2018) 7621 privind „Gestionarea siturilor Natura 

2000 Dispozițiile articolului 6 din Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitate)” 

- a fost eliminată anexa nr. 3 privind conținutul-cadru al Avizului Natura 2000. 
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Pentru o parcurgere facilă a prevederilor ordinului, informația cuprinsă în cadrul etapei studiului 

de evaluare adecvată a fost structurată, și prevăzută în cadrul anexei nr. 2 A - Conținutul cadrul 

al studiului de evaluare adecvată, precum și modul de selectare a soluțiilor alternative și modul 

de evaluare a acestora. 

 

 Prezentul proiect de act normativ răspunde prevederilor legale în vigoare privind 

evaluare impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi aduce un plus de 

rigurozitate în ceea ce priveşte procedura de derulare a etapelor de evaluare adecvată a 

planurilor și proiectelor. 
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