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REFERAT DE APROBARE 

  
a proiectului de  Ordin privind completarea Ordinului Ministerul Agriculturii, Pădurilor și 

Dezvoltării Rurale  203 / 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de 

protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice  

 

  

 

I. Cadrul de reglementare în vigoare  
 

Proietul de ordin se emite în baza: 

În temeiul art. 38 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 

completările ulterioare 

În temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cu completările și modificările ulterioare 

 

   

II. Necesitatea elaborării proiectului de ordin 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale  203 / 

2009  autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte derogări în situaţiile prevăzute de 

art. 38 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările 

ulterioare la solicitarea institutiilor publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica, la 

solicitarea persoanelor fizice sau juridice sau din oficiu, in baza recomandarilor planurilor de 

management si/sau de actiune pentru conservarea speciilor sau in baza studiilor realizate la solicitarea 

autoritatii publice centrale pentru protectia mediului ori autoritatii publice centrale care raspunde de 

silvicultura.  In cazul solicitarilor persoanelor juridice care gestioneaza fauna de interes cinegetic, 

derogarile se stabilesc pe baza studiilor de evaluare a efectivelor speciilor care fac obiectul masurilor 

derogatorii. 
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Derogările se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului 

şi pădurilor, cu avizul Academiei Române. 

Actuala procedură de stabilire a derogarilor presupune existența unor studii de specialitate iar timpul 

scurs între momentul înregistrării cererii și momentul emiterii Ordinului este destul de mare, luându-se 

în considerare necesitatea de obținere a avizului Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii – din 

cadrul Academiei Române. 

Pentru asigurarea operativității în cazurile în care animale sălbatice strict protejate pun în pericol 

sănătatea şi securitatea publică sau în interesul sănătăţii şi securităţii publice, iar în cazul speciilor de 

animale, altele decât păsările, şi pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau 

economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu, este necesar ca autoritatea 

publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor să poată emite, ori de câte ori este necesar,  

derogări din oficiu, pentru un număr limitat de indivizi, calculat ca medie aritmetica  a solicitarilor 

inaintate la Directia de specialitate. 

În acest mod, se va asigura periodic posibilitatea de emitere, cu avizul Academiei Române, a unor 

derogări de la măsurile de protecţie a speciilor de faună sălbatică, fiind diminuat riscul de întârziere în 

cazul în care este pusă în pericol sănătatea şi securitatea publică. Aprobarea derogărilor se va face 

punctual prin Direcția de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, 

fără a fi distribuite anterior la nivel de județ sau gestionar al fondurilor de management cinegetic. 

  

III. Principalele prevederi ale proiectului de ordin 
  

Proiectul de ordin stabileste completarea Ordinului Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării 

Rurale  203 / 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de 

floră şi de faună sălbatice în sensul: 

 - completarea art. 1 aliniat (1) dupa cum urmeaza: 

 (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabileste derogari in situatiile prevazute de 

art. 38 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta:  

a) din oficiu, în următoarele situații: 

i)    în baza recomandarilor planurilor de management si/sau de actiune pentru conservarea 

speciilor; 

ii)  în baza studiilor realizate la solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului ori 

autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura; 

iii)  ori de câte ori este nevoie, în cadrul numărului limitat de exemplare stabilit în prealabil la nivel 

național, cu respectarea prevederilor legale, pentru exemplarele care pot pune în pericol sănătatea şi 

securitatea publică 

 



 Nesecret 

 

 Bulevardul Libertății nr. 12, Sector 5, București 

 Tel.: +4 021 408 9500 

 www.mmediu.ro 

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de completare a Ordinului Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale  203 / 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la 

măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice 
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