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INTRARE

AVIZ
Ziya Luna,

referitor la propunerea legislativa pentru modiflcarea si completarea

Legii fondului funciar iir.18 din 19 februarie 1991 (bl30/8.04.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modiflcarea fl completarea Legii 

fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 (bl30/8.04.2021).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

§edinta din data de 28.04.2021, desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

urmatoarea motivare:

• permiterea amplasarii elementelor de infrastructura fizica de comunicatii electronice 

subterane sau supraterane in rezervatii sau pe monumente, ansambluri arheologice si 

istorice este inoportuna §i nejustificata;

• propunerea legislativa nu precizeaza ce inseamna aceste zone de dezvoltare durabila 

si de conservare durabila, fapt care poate duce la posibilitatea ridicarii de constructii 

in arii protejate, inclusiv site-uri Natura 2000, cu consecinte grave asupra 

biodiversitatii;
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• textul propunerii legislative face trimitere la Directiva (UE) 2018/1972 a 

Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2018 de institute a 

Codului european al comunicatiilor electronice, directiva care nu sustine insa ceea ce 

invoca propunerea legislative;

• prin masurile propuse, initiativa legislative intre in contradictie cu alte directive 

europene cu privire la biodiversitate si protejarea ariilor naturale.

Presedinte, 
Bogdan SIMION.
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