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Conţinut detaliat: 

 

1. Evaluarea impactului modificării cadrului legal relevant asupra Proiectului şi/sau asupra Raportului 
EIM 

Cadrul legal pe baza căruia a fost redactat Capitolul 4.7. Peisajul este relativ limitat, fiind constituit în primul 
rând de Convenţia europeană a peisajului, adoptată la Florenţa, la 20 octombrie 2000 (ratificată prin Legea nr. 
451/2002), precum şi de Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev, 
la 22 mai 2003 (această convenţie era doar semnată la data depunerii Raportului EIM, fiind între timp ratificată 
prin Legea nr. 389/2006). 
Niciuna dintre cele două convenţii avute în vedere la pregătirea capitolului 4.7. Peisaj nu a fost modificată până 
în prezent. Prin urmare, toate obligaţiile şi principiile stabilite de acestea rămân deplin aplicabile. 
În plus, la pregătirea acestui capitol din Raportul EIM s-a avut în vedere Legea nr. 347/2004, legea muntelui. 
Acest act normativ a fost amendat succesiv, cele mai importante modificări fiind cele impuse de OUG nr. 
21/2008. Sumarul acestor modificări a fost realizat în secţiunea privind Capitolul 4.6 Biodiversitate. 
Concluzia analizei tuturor acestor modificări este aceea că ele nu au un impact asupra Capitolului 4.7. Peisajul, 
conţinutul acestuia, precum şi studiile efectuate pentru pregătirea acestuia rămânând în totalitate pertinente şi 
utile. 

 
2. Actualizări la Capitolul 4.7 – „Peisajul” 
Activităţile desfăşurate de către Titular în perioada întreruperii procedurii de analiză a Raportului EIM, descrise 
în detaliu în cadrul celorlalte note explicative, nu au avut impact asupra peisajului, astfel încât nu sunt de natură 
de a modifica:  
• abordarea metodologică 
• condiţiile de referinţă ale capitolului (geomorfologia, hidrologia, vegetaţia, regimul de folosinţă al terenurilor, 
monumentele naturii, peisajul) 
• evaluarea impactului prognozat asupra peisajului (formele de impact, ocuparea terenului de către obiectivele 
propuse, fazele de evoluţie ale proiectului, impactul prognozat) 
• măsurile de minimizare a impactului asupra peisajului (alternative şi măsuri de evitare a formelor de impact, 
reabilitarea terenurilor). 
 
Această secțiune nu necesită actualizare, concluziile capitolului rămânând neschimbate. 

http://legal.sintactonline.ro/00061774.htm

