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Referat de aprobare 

 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 

(3) şi art. 30 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului de ordin privind 

aprobarea Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului. 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 21 alin. 

(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. Potrivit acestor prevederi “Pentru ariile naturale protejate care nu 

necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management şi 

regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se avizează de către Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Mediului/instituţiile din subordinea acesteia, după caz, şi se aprobă prin 

ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul 

autorităţii publice centrale din domeniul culturii şi consultarea autorităţilor publice centrale 

din domeniul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, agriculturii şi silviculturii”. 

Conform prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 95/20166 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale,  a  florei şi faunei sălbatice, printre atribuţiile principale ale ANANP se regăseşte 

„verifică şi avizează măsurile de conservare, planurile de management şi regulamentele 

ariilor naturale protejate, pe care le înaintează, conform prevederilor legale în vigoare, la 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, în vederea 

aprobării”.  

 În sensul celor mai sus menţionate, Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0124 

Lacurile de pe Valea Ilfovului a obţinut Avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale 

Protejate nr. 210/30.08.2017 şi avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa nr. 

16204/3486 – CFM/09.12.2016. 

       Regulamentul sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului a fost elaborat de 

către Asociaţia pentru Mediu şi Educaţie, în calitate de custode şi constituie documentul 

oficial prin care se reglementează desfăşurarea activităţilor de pe suprafaţa acestuia, fiind 

precizate care sunt activităţile permise şi interzise, în scopul asigurării atingerii obiectivelor 

generale de conservare pentru care a fost desemnat situl. 

Situl de importanţă comunitară ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului a fost instituit 

prin Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială 
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avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, 

modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011. 

Regulamentul sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului a fost pus în consultare 

publică pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la secţiunea 

transparenţă decizională, pentru o perioadă de 30 de zile. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre analiză şi aprobare proiectul de Ordin 

privind aprobarea Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea 

Ilfovului. 
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