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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 

 

 

  

       Ţinând cont de obligația României de a  institui regimul de arie naturală protejată și declararea 

acesteia ca  sit de importanţă comunitară, respectiv ca arie de protecţie specială avifaunistică, până la 

sfârşitul anului 2015, în vederea completării Reţelei Natura 2000, aşa cum s-a stabilit între reprezentanţii 

Comisiei Europene şi cei ai României la Seminarul biogeografic pentru România, care a avut loc la 

Bucureşti, în 11-12 octombrie 2012, 

      Luând în considerare, necesitatea clarificării cadrului legal în vederea declarării ariilor naturale 

protejate și încadrarea în categorii specifice de management a acestora  

Având în vedere faptul că, în atenţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului au fost 

transmise mai multe documentaţii de instituire a regimului de arie naturală protejată şi de declarare a 

acestora ca rezervaţii naturale sau parc natural, 

      Având în vedere imposibilitatea unor entități de a-și constitui în subordine structuri de administrare cu   

personalitate juridică,  

Constatând tergiversarea îndeplinirii obligației legale de a constitui aceste structuri speciale   

Având în vedere că, toate elementele mai sus menționate constituie  situaţii de urgenţă şi extraordinare a 

căror reglementare nu poate fi amânată, 

 

      În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,  

       

      Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă: 

 

   Art. I.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

(1) Instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea  acesteia ca sit  natural al patrimoniului 

natural universal se face  prin lege.” 

 

2.La articolul 8 după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11) –(13 ), cu următorul 

cuprins:  

(11) Instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea acesteia ca rezervaţie ştiinţifică, parc 

naţional, monument al naturii, rezervaţie naturală, parc natural, zonă umedă de importanţă internaţională, 

rezervaţie a  biosferei, geoparc, arie specială de conservare, arie de protecţie specială avifaunistică  se 

face prin hotărâre a Guvernului.  



(12) Instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea acesteia ca sit de importanţă comunitară  

se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului  

(13) Instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea acesteia ca arie naturală  protejată,  de 

interes judeţean sau local, se face prin hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale.” 

 

3. La articolul 18 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică și aflate în subordinea unor  regii 

autonome, companii şi societăţi comerciale naţionale, autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii 

descentralizate ale administraţiei publice centrale, organizaţii neguvernamentale, constituite potrivit 

legii, create în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de administrare şi aflate în 

coordonarea metodologică a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului și schimbărilor 

climatice.  

4. La articolul 18 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b1), cu următorul 

cuprins:  

b1) structuri de administrare special constituite în cadrul instituţiilor ştiinţifice de cercetare şi de 

învăţământ din sectorul public şi privat și al muzeelor, create în termen de maxim 6 luni de la semnarea 

contractului de administrare şi aflate în coordonarea metodologică a autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului și schimbărilor climatice. 
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