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BAZA LEGISLATIVĂ


Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea României
la Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a
habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna

- Art. 4 fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative și
administrative necesare pentru protejarea speciilor sălbatice
- Comitetul Permanent al Convenției de la Berna a adoptat
Recomandarea nr. 110/2004 privind reducerea efectelor negative ale
rețelelor aeriene de electricitate asupra păsărilor
Măsuri recomandate:
-

Interzicerea celor mai periculoase tipuri de stâlpi de susținere
Utilizarea celor mai bune mijloace tehnice pentru instalarea de
noi linii electrice
Monitorizarea coliziunilor și mortalităților

BAZA LEGISLATIVĂ


-

Legea Nr. 13 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea
României la Convenția privind conservarea speciilor
migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn

Art. 2 fiecare parte contractantă va asigura protecția speciilor
migratoare
- Conferința Părților a adoptat:

-

Rezoluția 7.4 (COP 7 – 2002) privind electrocutarea
păsărilor
migratoare
Rezoluția 10.11 (COP 10 – 2011) privind liniile electrice și
speciile migratoare
Măsurile recomandate:
Monitorizarea păsărilor timp de cel puțin un an în faza de planificare a
liniilor electrice
Monitorizarea regulată a impactului liniilor electrice asupra populațiilor
de păsări
Identificarea zonelor cu mortalitate înaltă a păsărilor

BAZA LEGISLATIVĂ


Legea nr. 14 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea
Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei
Energiei privind eficiența energetică şi aspecte legate de
mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994

- Fiecare parte contractantă se va strădui să minimalizeze impactul
negativ asupra mediului
- Fiecare parte contractantă se va strădui sa adopte măsuri de prevenire
sau minimizare a degradării mediului.
- Părțile vor promova şi vor coopera pentru dezvoltarea şi aplicarea
tehnologiilor, practicilor şi proceselor care vor reduce impactul negativ
asupra mediului.
- Părțile vor participa la dezvoltarea şi punerea în aplicare de programe
de mediu

BAZA LEGISLATIVĂ


-

-

-

Legea nr. 13 din 09 ianuarie 2007 – Legea energiei electrice,
cu modificările și completările ulterioare
Lege cadru pentru activitățile din sectorul energiei electrice, cu
respectarea normelor de protecție a mediului;
Strategia energetică națională ia în considerare respectarea măsurilor
stabilite pentru protecţia mediului;
Reţelele electrice de distribuţie se dezvoltă cu respectarea protecţiei
mediului;

BAZA LEGISLATIVĂ


Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie
electrică cu tensiuni peste 1000 V - NTE 003/04/00, aprobat
prin Ordinul nr. 32 din 17.11. 2004 al Preşedintelui ANRE

Art. 221. La proiectarea, construcţia, retehnologizarea şi mentenanţa liniilor
electrice aeriene se iau măsuri pentru reducerea impacturilor negative ale
liniilor asupra mediului.
Art. 222. Măsurile privind protecţia mediului au în vedere următoarele:
- fragmentarea habitatelor faunei sălbatice;
- impactul asupra păsărilor (mai ales în zonele de migraţii);
- monitorizarea impacturilor asupra mediului pe durata exploatării.
Art. 223. Documentaţia pentru realizarea LEA va cuprinde planul de
management si monitoring care va include acțiuni de reducere a impactului
asupra factorilor de mediu atât pe perioada eliberării traseului, construcției,
exploatării/mentenanței precum și la dezafectarea acestora, în vederea
obţinerii acordului de mediu

