
_NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea I. Titlul proiectului de act normativ: Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

Secţiunea a II - a: Motivul emiterii proiectului de act normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 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 ulterioare, reglementează instituirea 

regimului de arie naturală protejată, administrarea reţelei 

de arii naturale protejate din România, conservarea 

habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi 

faună, conservarea altor bunuri ale patrimoniului natural, 

precum şi organizarea şi exercitarea controlului în 

domeniul ariilor naturale protejate. 

Prevederile art. 8 reglementează instituirea regimului de 

arie naturală protejată. 

Prevederile art. 18 reglementează constituirea structurilor 

speciale pentru administrarea ariilor naturale protejate. 

11 În cazul proiectelor de acte 

normative care transpun legislaţie 

comunitară sau creează cadrul pentru 

aplicarea directă a acesteia 

Proiectul de act normativ are în vedere inclusiv 

clarificarea încadrării unor arii naturale protejate în 

categoria de sit de importanţă comunitară, respectiv arie 

de protecţie specială avifaunistică. Aceste categorii au 

fost instituite în legislaţia naţională ca urmare a aderării la 

Uniunea Europeană. 

2. Schimbări preconizate Modificarea articolului referitor la instituirea regimului 

de arie naturală protejată şi declararea unui anumit tip de 

arie, pentru a elimina confuziile create de faptul că un 

anumit sit ar putea fi definit ca arie naturală protejată fără 

a fi încadrat într-o anumită categorie de arie naturală 

protejată. 

Conform prevederilor legale în vigoare orice arie naturală 

protejată trebuie să beneficieze de un management 

corespunzător care să asigure conservare elementelor 

pentru care aceasta a fost  instituită. 

Același lucru trebuie asigurat și pentru ariile naturale nou 

constituite. În mod concret, odată cu instituirea regimului 

de arie naturală protejată trebuie să se asigure protecția și 

conservarea speciilor şi/sau habitatelor pentru care a aria 

naturală protejată a fost instituită.  

 

Sintagma de „arie naturală protejată” este generică şi se 



referă la oricare dintre posibilele categorii de protecţie 

posibile. 

 

În condițiile în care aria protejată se desemnează ca atare, 

fără să existe o încadrare a acesteia într-una din 

categoriile de management prevăzute la art. 5 alin. (2), 

managementul nu se poate realiza în mod eficient, 

necunoscându-se nivelul de restricţie sau permisivitate 

care se impune în organizarea activităţilor necesare pentru 

asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care 

aria naturală protejată a fost instituită.  

Încadrarea în categoriile de management este o activitate 

pur științifică motiv pentru care aceasta se face de către 

Academia Română – Comisia Monumentului Naturii, 

avizul acesteia fiind obligatoriu în documentația care stă 

la baza instituirii regimului de arie naturală protejată. 

Mai mult decât atât, încadrarea într-o categorie de 

management permite raportarea în mod corespunzător a 

tuturor ariilor protejate și informațiilor despre aceste către 

organismele internaționale la care România este parte 

(UE, Convențiile internaționale, Agenția Europeană de 

Mediu), precum și implementarea cu succes a unor 

prevederi europene (de ex. Directiva INSPIRE) 

Având în vedere acest lucru, instituirea regimului de arie 

naturală protejată trebuie să fie obligatoriu completată cu 

declararea  ariei naturale protejate în una din categoriile 

de management prevăzute în anexa nr. 1 la 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 

ulterioare, motiv pentru care trebuie modificat art. 8. 

    

Este urgentă modificarea art. 18 alin. (1) lit. b) pentru a 

nu se restricționa accesul anumitor entități la procesul de 

administrare al ariilor naturale protejate datorită 

imposibilității constituirii de structuri de administrarea cu  

cu personalitate juridică în subordinea acestora. 

De asemenea, se impune stabilirea unui termen pentru 

constituirea structurilor de administrare, deoarece din 

practica ultimilor ani, în lipsa unui termen de referinţă 

până la care această obligație trebuia îndeplinită, s-a 

constatat   tergiversarea constituirii acestor structuri 

speciale.  

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a III-a: Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1.Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



1^1. Impactul asupra mediului                                             

concurenţial şi domeniului                                 

ajutoarelor de stat         

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului În condiţiile în care instituirea regimului de arie naturală 

protejată se face concomitent cu încadrarea acesteia într-o 

categorie de scop şi regim de management 

corespunzătoare, acest lucru permite clarificarea, încă de 

la început a liniilor directoare în administrarea acelei ariei 

naturale protejate.  

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a IV-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

1.Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care:  

a) buget de stat, din acesta:             

  (i) impozit pe profit                  

  (ii) impozit pe venit                  

b) bugete locale:                         

 (i) impozit pe profit                         

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  

 (i) contribuţii de asigurări        

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care:  

a) buget de stat, din acesta:             

   (i) cheltuieli de personal             

  (ii) bunuri şi servicii                

 b) bugete locale:                         

  (i) cheltuieli de personal             

  (ii) bunuri şi servicii                          

 c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  

  (i) cheltuieli de personal                     

  (ii) bunuri şi servicii            

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.Impact financiar, plus/minus, din 

care:  

a) buget de stat                          

b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.Calcule detaliate privind Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau a cheltuielilor bugetare 

7. Alte informaţii  

Secţiunea a V-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru                                          

aplicarea prevederilor         proiectului 

de act normativ:                                            

a) acte normative în vigoare ce vor                                     

fi modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ;                                          

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate ca urmare a                        

implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară  în 

cazul proiectelor ce transpun                                      

prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Nu au fost identificate. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a VI-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Nu au fost identificate. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 

cu care a avut loc consultarea, precum 

şi a modului  în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Nu au fost identificate. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia 

în care proiectul de act normativ are ca 

obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



autorităţilor administraţiei publice 

locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului  nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi. 

Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul 

Legislativ 

 

 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a VII-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării proiectului de 

act normativ 

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, proiectul de act normativ a fost postat pe 

pagina web a Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, la adresa www.mmediu.ro, în vederea 

consultării. 

2. Informarea societăţii civile cu privire 

la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a VIII-a: Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale, înfiinţarea de noi 

organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Nu este cazul.  

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

             

 

  



      Luând în considerare cele expuse, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl 

supunem spre adoptare. 
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