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       Nr. 103129/16.04.2015 

Referat de aprobare 

 

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (5) din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, „componenţa consiliilor ştiinţifice se propune 
de către administraţia ariilor naturale protejate, cu avizul Academiei Române, şi se 
aprobă de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, iar 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor ştiinţifice se stabileşte, cu avizul 
Academiei Române, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului şi pădurilor, în mod unitar pentru toate ariile naturale protejate.” 

 

          În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice 

nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a 

ariilor naturale protejate, Direcţia Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor 

şi Pădurilor a organizat în perioada august – septembrie 2014, cea de-a VI-a sesiune de 

atribuire în administrare a ariilor naturale protejate.  

În urma desfăşurării celei de-a VI-a sesiuni de atribuire în administrare a ariilor 

naturale protejate au fost atribuite în administrare un număr de 17 parcuri naturale şi 

naţionale acordate în administrare împreună cu situri Natura 2000 peste care se 

suprapun total sau parţial, din care: un număr de 16 parcuri naturale şi naţionale au fost 

atribuite Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA prin structurile din subordine, iar un 

Parcul Naţional Ceahlău a fost atribuit în administrare Consiliului Judeţean Neamţ. 

  În conformitate cu prevederile contractului cadru din anexa nr. 3 la Ordinul mmsc 

nr. 1052/2014, în contractele de administrare încheiate cu Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva şi Consiliul Judeţean Neamţ este prevăzut la art. 4.1 Obligaţiile 

administratorului ariei naturale protejate, litera k) „să formuleze propuneri privind 

componenţa nominală şi regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului 

ştiinţific şi să le înainteze Academiei Române şi autorităţii responsabile, în termen de 3 

luni de la încheierea prezentului contract de administrare”. 

 Ţinând cont de aceste prevederi, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a  înaintat 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin adresa nr. 20090/AC/07.01.2015 
propunerea unitară privind regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliilor 
Ştiinţifice. 
 Direcţia Biodiversitate a analizat şi completat propunerea privind regulamentul de 
organizare şi funcţionare al consiliilor ştiinţifice şi a transmis spre avizare Academiei 
Române – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, prin adresa nr. 
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10256/AJ/27.03.2015, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliilor Ştiinţifice 
constituite pentru ariile naturale protejate care necesită structuri de administrare. 
 Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a transmis 
prin adresa nr. 3608/CJ/10.04.2015 Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor avizul 
favorabil pentru Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliilor Ştiinţifice 
constituite pentru ariile naturale protejate care necesită structuri de administrare. 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliilor Ştiinţifice constituite 
pentru ariile naturale protejate care necesită structuri de administrare stabileşte 
următoarele: 

- persoanele care pot face parte din Consiliile Ştiinţifice; 
- modalitatea de selectare şi de demitere a preşedintelui Consiliului Ştiinţific; 
- atribuţiile şi obligaţiile preşedintelui şi ale membrilor Consiliului Ştiinţific, precum şi 

atribuţiile secretarului Consiliului Ştiinţific; 
- activităţile care nu pot fi  desfăşurate de membrii şi preşedintele Consiliului Ştiinţific; 
- reglementează situaţia conflictelor de interese în care se pot afla membrii Consiliului 

Ştiinţific; 
- modul de excludere a membrilor Consiliului Ştiinţific; 
- atribuţiile Consiliului Ştiinţific; 
- numărul minim al şedinţelor ordinare şi numărul minim de membrii pentru ca o şedinţă 

a Consiliului Ştiinţific să se poată desfăşura; 
- persoanele care pot fi invitate în vederea participării la şedinţele Consiliului Ştiinţific; 
- modul de adoptare şi de emitere a hotărârilor Consiliului Ştiinţific; 
- regimul corespondenţei între membrii Consiliului Ştiinţific; 

 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre analiză şi aprobare proiectul de Ordin 
al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliilor Ştiinţifice constituite pentru ariile naturale 
protejate care necesită structuri de administrare. 
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