
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

ORDONANŢĂ  

 

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

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

 

 

      În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art.1 pct. V poziţia 4 din Legea nr. 

..................... privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe   

 

      Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă: 

 

   Articol unic - 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 şi completările ulterioare ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

      „ Art. 1. Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie garantarea conservării şi utilizării durabile a 

patrimoniului natural, obiectiv de interes public major, componentă fundamentală a strategiei naţionale  şi a 

planului de acţiune pentru  conservarea biodiversităţii, a strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, şi a 

celorlalte strategii naționale. ” 

 

2. La articolul 2, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: 

„ a1) asigurarea geodiversitatii, prin conservarea siturilor de interes geomorfologic, paleontologic, 

petrografic, mineralogic, stratigrafic, structural de pe teritoriul României;” 

 

3. La articolul 2, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „ g) măsurile pentru protecţia şi conservarea speciilor de animale şi plante sălbatice periclitate, vulnerabile, 

endemice şi/sau rare, precum şi cele pentru protecţia formaţiunilor de interes geomorfologic, paleontologic, 

petrologic, mineralogic, stratigrafic, structural şi peisagistice de interes ecologic, ştiinţific, estetic, cultural-istoric 

şi de altă natură, a bunurilor naturale de interes speologic, paleontologic, geologic, antropologic şi a altor bunuri 

naturale cu valoare de patrimoniu natural, existente în perimetrele ariilor naturale protejate şi/sau în afara 

acestora;” 

4. La articolul 2,  după litera h) se introduce o nouă literă, litera i) cu următorul cuprins: 

 

„ i) Administrarea ariilor naturale protejate de interes local și județean care conțin specii de plante şi animale 

sălbatice aflate sub regim special de protecţie şi conservare ca bunuri ale patrimoniului natural, se gestionează 

de către autoritățile care le-au declarat în scopul menținerii stării de conservare favorabile a acestora. ” 

 

5. La articolul 4, punctul 11 se modifică și va avea următorul  cuprins: 

    „ 11. sit de importanţă comunitară - aria care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care există, 

contribuie semnificativ la menţinerea sau readucerea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale 

prevăzute în anexa nr. 2 sau a speciilor de interes comunitar prevăzute în anexa nr. 3 şi care contribuie 



semnificativ la coerenţa reţelei "Natura 2000" şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice 

în regiunea ori regiunile biogeografice respective. ” 

 

6. La articolul 4, punctul 12 se modifică și va avea următorul  cuprins: 

    „ 12. arie specială de conservare - situl de importanţă comunitară declarat şi instituit printr-un act normativ în 

care sunt aplicate măsurile de conservare necesare menţinerii sau de refacere la o stare de conservare favorabilă a 

habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar pentru care situl este declarat şi instituit; ” 

 

7. La articolul 4, punctul 121 se modifică și va avea următorul  cuprins: 

    „ 121. arii de protecţie specială avifaunistică - ariile naturale protejate ale căror scopuri sunt conservarea, 

menţinerea şi, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a 

habitatelor specifice, declarate şi instituite pentru protecţia de păsări migratoare, mai ales a celor prevăzute în 

anexele nr. 3 şi 4 A; ” 

 

8. La articolul 4, punctul 14 se modifică și va avea următorul  cuprins: 

   „ 14. mediu natural - ansamblul componentelor, structurilor şi proceselor fizico-geografice, biologice şi 

biocenotice naturale, terestre şi acvatice, având calitatea de păstrător al vieţii şi generator de resurse necesare 

acesteia și de servicii de care beneficiază societatea umană; ” 

 

9. La articolul 4, după punctul 16, se introduce un nou punct, punctul 161, cu următorul 

cuprins: 

  „ 161. serviciile ecosistemelor – beneficiile furnizate de ecosisteme societății umane; ” 

 

10. La articolul 4, punctele 171, 18, 28, 31 – 33 și 36 - 38 se modifică și vor avea următorul  

cuprins: 

 „ 171.  declararea zonelor naturale protejate – operațiunea de punere sub un regim de protecție a zonelor naturale 

respective, premergătoare procedurii de instituire a regimului de ariei naturală protejată. ” 

 

„ 18. arie naturală protejată este spaţiul geografic clar delimitat, legal recunoscut, dedicat şi gospodărit pentru 

asigurarea pe termen lung  a conservării naturii şi a serviciilor ecosistemelelor şi a valorilor culturale asociate. ” 

 

„ 28. zonare internă a ariilor naturale protejate – definirea de zone în interiorul  parcurilor naturale, parcurilor 

naţionale şi a rezervaţiilor biosferei,   conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgență,   delimitate  prin acte 

normative şi/sau a regulamente şi/sau planuri de management, în care se stabilesc măsuri speciale de 

management şi se reglementează activităţile umane în conformitate cu obiectivele pentru care a fost declarată şi 

instituită  aria naturală protejată; ” 

 

„ 31. activităţi tradiţionale - activităţile comunităților locale de utilizare durabilă a resurselor naturale, specifice 

zonei respective, care au stat la baza dezvoltării comunităţii de-a lungul timpului şi nu afectează obiectivele de 

conservare a biodiversităţii; ” 

 

„ 32. turism speologic specializat - parcurgerea unei peşteri în echipe mici, conduse de ghizi agreaţi de 

administratorul ariei naturale protejate în care este localizată peştera sau a administratorului peşterii, dotate cu 

echipament corespunzător, care utilizează, dacă este cazul, doar amenajări temporare pentru asigurarea siguranţei 

participanţilor; ” 

 

„ 33. Aducerea  într-o stare de conservare favorabilă a ecosistemelor, habitatelor şi speciilor afectate, conform 

obiectivelor de conservare a ariei naturale protejate. ” 

 

„ 36. administrarea ariei naturale protejate – modalitatea  în care se asigură managementul unei arii naturale 

protejate,  de către structuri de administrare special constituite sau, după  caz, de către custozi; ” 



 

 

„ 37. coordonare metodologică – îndrumare acordată de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului  

sau de alte autorităţi în vederea administrării ariilor naturale protejate; ” 

 

„ 38. comanagement - modalitatea de administrare al unei arii naturale protejate de către autoritatea publică 

centrală pentru protecţia mediului  în parteneriat cu diferite entităţi; ” 

 

11. La articolul 4,  după punctul 37, se introduce un nou punct, punctul 371 cu următorul cuprins: 

 „ 371.  structură de administrare – entitate cu personalitate juridica, special constituită, conform prevederilor art. 

18, alin.1, lit. a)-c) în termen de maxim 6 luni de la atribuirea în administrare a ariei naturale protejate; ” 

 

12. La articolul 4,  după punctul 39, se introduc  11  noi puncte, punctele 40 – 50, cu următorul 

cuprins: 

 

„ 40. Peştera - o cavitate naturală formată în scoarţa terestră, cu dimensiuni care să permită intrarea omului, care 

poate avea mai mult de o intrare şi care poate fi formată din mai multe galerii, săli, puţuri şi hornuri. Sunt peşteri 

şi cavităţile astfel cum sunt definite mai sus, parţial ori complet inundate sau care au fost deschise prin derocări, 

decolmatări ori lucrări miniere; ” 

 

„ 41. Resursele peşterii - obiecte, materiale, substanţe şi forme de viaţă, care există, se formează în mod natural 

sau rezultă din evoluţia şi istoria locuirii peşterilor: roci gazdă, forme de relief, formaţiuni minerale, sedimente, 

depozite paleontologice, situri arheologice, specii de plante şi animale, acumulări de ape subterane; ” 

 

„ 42. Zona de protecţie a peşterilor – se referă la zona din jurul intrării în peşteră şi/sau la zona al cărei perimetru 

de la suprafaţa terenului în proiecţie verticală acoperă integral structurile subterane ale peşterii şi toate 

conexiunile hidrogeologice ale acesteia, delimitată pe criterii specifice; ” 

 

„ 43. Patrimoniul speologic - totalitatea bunurilor formate din: peşteri cu ecosistemele şi resursele acestora, 

precum şi  zonele de protecţie ale peşterilor;” 

 

„ 44. Varietatea tipurilor de roci, minerale şi de relief, precum și a proceselor geologice prin care acestea s-au 

format de-alungul timpului geologic; ” 

 

„ 45.  Sit de interes geomorfologic – sit pe teritoriul căruia se găsesc forme de relief deosebite rezultate ca 

urmare a acțiunii agenților externi precum: chei, canione, martori de eroziune, câmpuri cu dune, câmpuri cu 

lapiezuri, forme de șiroire, formațiuni de tuf calcaros, zone cu doline și crovuri etc; ” 

 

„ 46. Sit de interes paleontologic – sit pe teritoriul caruia se gasesc specii de plante si animale fosile sau asociatii 

ale acestora bine conservate si vizibile, precum si situri cu microfauna, fauna si flora de mare importanta 

stiintifica; ” 

 

 „ 47. Sit de interes petrografic – sit pe teritoriul caruia se gasesc roci rare cu important stiintifica; ” 

 

„ 48.  Sit de interes mineralogic – sit pe teritoriul caruia se gasesc minerale si cristale rare cu important 

stiintifica; ” 

 

„ 49. Sit de interes stratigrafic - sit pe teritoriul caruia se gasesc succesiuni stratigrafice importante pentru stiinta, 

inclusive stratotipuri; ” 

 

„ 50. Sit de interes structural - sit pe teritoriul caruia se gasesc elemente structurale importante vizibile precum 

falii, cute, incalecari si asociatii ale acestora. ” 



 

13. La articolul 5, alineatul  (2) se modifică și va avea următorul  cuprins: 

„ (2) Scopul şi managementul categoriilor de arii naturale protejate, stabilite la alin. (1) lit. a)-c), sunt prevăzute 

în anexa nr. 1. ”  

 

14. La articolul 5, alineatul  (3), litera d) se modifică și va avea următorul  cuprins: 

„ d) elementele şi formaţiunile naturale geomorfologice, peisagistice, speologice, paleontologice, petrografic, 

mineralogice, stratigrafice, structurale, pedologice şi altele asemenea, cu valoare de bunuri ale patrimoniului 

natural; ” 

 

15. La articolul 5, alineatul  (4) se modifică și va avea următorul  cuprins: 

„ (4) Categoriile de arii naturale protejate prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se pot modifica şi completa printr-un 

act normativ de același nivel cu cel de declarare și instituire, la propunerea autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului cu avizul Academiei Române, luându-se în considerare recomandările organizaţiilor 

internaţionale autorizate. ” 

 

16. Titlul Secțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Declararea zonelor  naturale protejate  şi instituirea regimului de arie naturală protejată ” 

 

17. La articolul 8, alineatele  (1) – (3), (5) și (6) se modifică și va avea următorul  cuprins: 

„ (1) Declararea zonelor naturale protejate și instituirea regimului de arie naturală protejată se fac după cum 

urmează: ” 

 

 „ (2) Propunerile pentru instituirea regimului de arie naturală protejată se pot face din iniţiativa oricărei persoane 

fizice sau juridice şi se înaintează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în vederea promovării 

actului normativ de declarare și instituire a acestora. ” 

 

„ (3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte lista siturilor de importanţă comunitară şi 

a ariilor de protecţie specială avifaunistică, pe care o transmite Comisiei Europene. ” 

 

 „ (5) Propunerea de declarare  a zonelor naturale protejate în vederea instituirii  regimului de arie naturală 

protejată  de interes naţional se face pe baza documentaţiei prevăzute la art. 11 alin. (1). ” 

 

 „ (6) Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate  în vederea instituirii  regimului de arie naturală 

protejată de interes judeţean sau  local  se bazează pe o documentaţie ştiinţifică ce se înaintează la consiliile 

judeţene sau locale, după caz, în vederea analizei şi luării hotărârii de declarare și instituire. ” 

 

18. La articolul 8, după alineatul  (5), se introduc două noi alineate, alineatele (51) – (52), cu 

următorul cuprins: 

„ (51) Propunerea de  declarare  a zonelor naturale protejate în vederea  instituirii  regimului de arie naturală 

protejată  de interes comunitar se face pe baza documentaţiei prevăzute la art. 11 alin. (3). ” 

 

„ (52) Propunerea de declarare  a zonelor  naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală 

protejată  de interes internaţional se face pe baza documentaţiei prevăzute la art. 11 alin. (5). ” 

 

19. La articolul 8, alineatul  (7) se abrogă. 

 

20. Articolul 9 se abrogă. 

  

21. La articolul 11, alineatele (1) – (5) se modifică și vor avea următorul  cuprins: 

 „ (1) Documentaţia necesară declarării zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală 

protejată de interes naţional trebuie să cuprindă: ” 



 

„ (2) Normativul de conţinut al documentaţiei necesare declarării zonelor naturale protejate în vederea instituirii 

regimului de arie naturală protejată de interes naţional se stabileşte de către autoritatea publică centrală pentru 

protecţia mediului şi se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia, în termen de 90 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. ” 

 

„ (3) Documentaţia necesară declarării  zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală 

protejată de interes comunitar trebuie să cuprindă: ” 

 

„ (4) Formularul Standard Natura 2000 și manualul de completare a acestuia se poate modifica şi completa prin 

ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe baza recomandărilor Comisiei 

Europene. ” 

„ (5) Documentaţia necesară declarării zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală 

protejată de interes internaţional trebuie să cuprindă: ” 

 

22. La articolul 11, alineatul  (1), litera b1)  se modifică și va avea următorul  cuprins: 

 „ b1) suprafaţa şi situaţia juridică a terenurilor, cu precizarea tipului de  proprietate la data înfiinţării ariei; ” 

 

23. La articolul 11, alineatul  (3), litera a) se modifică și va avea următorul  cuprins: 

 „ a) Formularul Standard Natura 2000 în vigoare la nivelul Uniunii Europene stabilit de Comisia Europeană; ” 

 

24. La articolul 12, alineatul  (1) se modifică și va avea următorul  cuprins: 

„ (1) În momentul primirii documentaţiei necesare instituirii regimului de arie naturală protejată, autorităţile 

competente pentru protecţia mediului  trebuie să înştiinţeze deţinătorii şi administratorii de terenuri şi să iniţieze 

consultări şi/sau dezbateri publice cu  factorii interesaţi. ” 

 

25. La articolul 13 se modifică și va avea următorul  cuprins: 

„ Art. 13.  Toate categoriile de arii naturale protejate, precum şi celelalte bunuri ale patrimoniului natural, cu 

regim de protecţie şi conservare dobândit până la intrarea  în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin legi 

sau prin alte acte cu caracter normativ emise de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, îşi 

păstrează acelaşi regim. ” 

26. După articolul 13 se introduc trei noi articole, articolele 131- 133 , cu următorul  cuprins: 

„ Art. 131. În cazul ariilor naturale protejate de interes national care si-au pierdut parţial sau total valoarea si 

capacitatea conservativă pentru care au fost declarate initial, încetarea regimului de arie naturala protejata a 

suprafeţei care şi-a pierdut valoarea conservativă, se realizeaza printr-un act normativ de acelasi  nivel cu cel prin 

care aria naturala protejata a fost declarată si instituită, în baza documentatiei prevazute la art. 11 alin. (1). ” 

 

„ Art. 132. Propunerea de încetare a regimului de arie naturală protejată, în cazurile prevăzute la art. 13.1. se poate  

face din iniţiativa autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Autoritatea publică centrală pentru  

protecţia mediului în baza documentației prevazute la art. 11 alin. (1) iniţiază dezabeteri publice şi consultări cu 

factorii interesaţi,  în vederea luării deciziei de încetare sau menţinere a regimului de ariei naturală protejată. ” 

 

„ Art. 133. În situaţia în care pierderea  parţială sau totală a capacităţii conservative a unei arii naturale protejate  

este urmarea acţiunii/inacţiunii umane,  refacerea ecologică se realizează pe cheltuială entităţii care  a 

generat/contribuit la pierderea capacităţii conservative. În situaţia în care entitatea care a generat pierderea parţială 

sau totală a capacităţii conservative a unei arii naturale protejate nu a putut fi identificată, costurile aferente 

refacerii ecologice sunt suportate de la bugetul de stat. ” 

 

27. La articolul 14, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 



„ (2) Coridoarele ecologice se stabilesc pe baza unor studii de specialitate şi sunt declarate prin ordin al 

conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Academiei Române. ” 

 

 „ (3) Tipologia coridoarelor ecologice, precum şi normativul de conţinut al documentaţiei necesare în 

vederea declarării şi instituirii coridoarelor ecologice se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. ” 

 

28. La articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Art. 15. Ariile naturale protejate şi coridoarele ecologice vor fi evidenţiate în mod obligatoriu de către 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în planurile naţionale, zonale şi locale de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism, în planurile cadastrale şi în cărţile funciare, precum şi de către 

autoritatea publică centrală pentru agricultură, în sistemul informatic de identificare a parcelelor (LPIS), 

în termen de 24 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. ” 

 

29. După articolul 15 se introduc două noi articole, articolele 151 -152, cu următorul cuprins: 

„ Art. 151.  

(1) Autorităţile publice locale sunt obligate să evidenţieze limitele ariilor naturale protejate și 

coridoarele ecologice în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului de orice tip. 

(2) La eliberarea certificatelor de urbanism, autorităţile publice locale menţionează dacă este cazul, 

statutul de arie naturală protejată/coridor ecologic a terenului ce face obiectul certificatului. ” 

 

       „ Art. 152.  

(1) Pentru toate bunurile patrimoniului  natural aflate sub regim de protecţie conform prezentei ordonanţe 

de urgenţă, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte o valoare de conservare, 

care să simbolizeze valoarea bunului respectiv pentru patrimoniul natural naţional. Metodologia de 

stabilire a valorii de conservare a bunurilor patrimoniului natural  se aprobă prin ordin al 

conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Valoarea de conservare a  

bunurilor patrimoniului natural se aprobă  prin hotărâre a Guvernului.  

(2) În cazul distrugerii unui bun al patrimoniului natural pentru care s-a stabilit o valoare de conservare, 

contravaloarea bunului este suportată de către faptuitor şi plătită de acesta către bugetul de stat într-

un fond special constituit  şi utilizat  exclusiv pentru implementarea măsurilor de conservare a 

speciilor şi habitatelor protejate.    

(3) În cazul în care avizul favorabil al unei instituţii/entităţi a contribuit la distrugerea bunului 

patrimoniului natural, contravaloarea acestuia se suportă de instituţia/entitatea respectivă.” 

 

30. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (1) Ansamblul ariilor naturale protejate, declarate şi instituite conform prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă, conform categoriilor definite în anexa nr. 1, constituie reţeaua naţională de arii naturale protejate. ” 

 

31. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (4) Modalităţile de administrare a ariilor naturale protejate şi a altor bunuri ale patrimoniului natural, puse sub 

regim special de protecţie şi conservare, se stabilesc avându-se în vedere: 

   a) categoria ariei naturale protejate; 

           b) întinderea ariei naturale protejate şi complexitatea obiectivelor de management; 

   c) necesitatea asigurării unei capacităţi ştiinţifice şi tehnice şi a resurselor financiare  corespunzătoare pentru 

atingerea obiectivelor de conservare. ” 

 

32. La articolul 17, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 



„ a) autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului pentru ariile naturale protejate, declarate prin lege, prin 

hotărâre a Guvernului sau prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; ” 

 

33. La articolul 18, alineatul (1), literele a), c) – f)  se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„  a) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului; ” 

 

„ c) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, în baza unor parteneriate publice sau 

public-private de comanagement, în care autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin direcţia de 

specialitate ori prin instituţiile subordonate, este parteneră la funcţionarea structurilor de administrare; ” 

 

„ d) prin preluare în custodie, de către persoane fizice şi juridice, care au calitatea de custode şi se află în 

coordonarea metodologică a autorităţii responsabile  stabilită conform Metodologiei de atribuire în administrare 

și custodie a ariilor naturale protejate; ” 

 

„ e) instituţii din subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, delegate special în acest scop, 

pentru rezervaţiile ştiinţifice, rezervaţiile naturale, monumentele naturii şi, după caz, geoparcurile, siturile de 

importanţă comunitară, ariile speciale de conservare, ariile de protecţie specială avifaunistică şi celelalte bunuri 

ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protecţie şi care nu au fost preluate în custodie; ” 

 

„ f) Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», aflată în subordinea autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului, pentru Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării».” 

 

34. La articolul 18, alineatul (1), litera b1) se abrogă. 

 

35. La articolul 18, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (4) Modul de atribuire în administrare, respectiv în custodie a ariilor naturale protejate se stabileşte printr-o 

metodologie care se elaborează de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi se aprobă prin ordin al 

conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; ” 

 

36. La articolul 19, alineatele (1) – (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ (1) Structurile de administrare special constituite au personalitate juridică şi se stabilesc pentru asigurarea 

administrării ariilor naturale protejate, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a)  - c). ” 

 

„ (2) Pe lângă structurile de administrare special constituite se înfiinţează, în termen de maxim 12 luni de la 

constituirea structurii de administrare, consilii consultative, alcătuite din reprezentanţi ai instituţiilor, mediului de 

afaceri, organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale, care deţin cu orice titlu terenuri, 

bunuri sau au interese în perimetrul ori în vecinătatea ariei naturale protejate şi care sunt implicate şi interesate în 

aplicarea măsurilor de protecţie, în conservarea şi dezvoltarea durabilă a zonei. ” 

 

„ (3) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor consultative  se propun de către 

administraţia ariei naturale protejate şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului; ” 

 

„ (4) Structurile de administrare special constituite sunt îndrumate de un consiliu ştiinţific, cu rol de coordonare 

ştiinţifică, înfiinţat în termen de maxim 12 luni de la constituirea structurii de administrare. ” 

 

„ (5) Componenţa consiliului ştiinţific se propune de către administraţia ariilor naturale protejate, cu avizul 

Academiei Române, şi se aprobă prin ordin al  conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia 

mediului. ” 

 

„ (6) Evaluarea managementului ariilor naturale protejate care au structuri de administrare special constituite se 

face cel puţin o dată pe an de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, pe baza rapoartelor 



întocmite de structurile de administrare şi avizate de consiliile ştiinţifice, a monitorizării şi controalelor efectuate 

în teren de către autorităţile competente pentru protecţia mediului. ” 

 

37. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: 

„ (51) Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului ştiinţific se propune de către administraţia ariilor 

naturale protejate, cu avizul Academiei Române şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului, în mod unitar pentru toate ariile naturale protejate. ” 

 

38. La articolul 19, după alineatul (6) se introduc două noi alineat2, alineatul (61) și (62) cu următorul 

cuprins: 

„ (61) Evaluarea managementului ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de 

administrare se face cel puţin o dată pe an de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe baza 

rapoartelor întocmite de custozi, a monitorizării şi controalelor efectuate în teren de către autorităţile competente 

pentru protecţia mediului. ” 

 

 „ (62) Metodologia de evaluare a managementului ariilor naturale protejate se stabileşte prin ordin al 

conducătorului  autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. ” 

 

39. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (3) Modalitatea încheierii  contractelor de administrare și a convenţiilor de custodie şi emiterea legitimaţiilor de  

administrator/custode sunt în competenţa de reglementare a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 

” 

 

40. La articolul 21, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (1) Planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate care necesită structuri de administrare 

special constituite se elaborează de către administratorii acestora, prin consultarea consiliilor consultative şi 

factorilor interesaţi, se avizează de către consiliile ştiinţifice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. ” 

 

41. La articolul 21, după alineatul 1, se introduce trei noi alineate, alineatele (11) –(13), cu următorul 

cuprins: 

„ (11 ) În cazul în care nu există administratori şi planurile de management sunt elaborate de către alte entităţi şi 

aprobate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, acestea  trebuie însuşite de către administratori 

la momentul preluării în administrare. ” 

 

        „ (12 ) În cazul în care nu există administratori şi planurile de management sunt elaborate de către alte entităţi, 

acestea trebuie însuşite de către administratori la momentul preluării în administrare, în procesul elaborării 

acestora. ” 

 

 „ (13 ) În cazul expirării contractelor de administrare, planurile de management aprobate de autoritatea publică 

centrală pentru protecţia mediului, trebuie însuşite de noul administrator, la momentul preluării în administrare a 

ariei naturale protejate. ” 

 

42. La articolul 21, alineatele (2) și (4) – (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ (2) 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 autorităţilor publice centrale din domeniul culturii 

şi consultarea autorităţilor publice centrale din domeniul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, 

agriculturii şi silviculturii. ” 

 

„ (4) Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor 

naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi şi proiecte  pe teritoriul ariilor naturale 

protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri 



şi/sau care desfăşoară activităţi sau implementează proiecte  în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale 

protejate. ” 

 

„ (5) Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală, regională şi naţională, precum şi orice alte 

planuri/programe de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi armonizate de 

către autorităţile emitente cu prevederile planului de management. ” 

 

„ (6) Autorităţile locale şi naţionale cu competenţe şi responsabilităţi în reglementarea activităţilor din ariile 

naturale protejate sunt obligate să instituie, de comun acord cu administratorii ariilor naturale protejate şi, după 

caz, cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea 

durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor planurilor de management. ” 

 

43. La articolul 21, după alineatul (2), se introduce cinci noi alineate, alineatele (21) –(25), cu următorul 

cuprins: 

„ (21) În cazul în care nu există custozi şi planurile de management sunt elaborate de către alte entităţi şi aprobate 

de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, acestea  trebuie însuşite de către custozi la momentul 

preluării în custodie. ” 

 

„ (22) În cazul în care nu există custozi şi planurile de management sunt elaborate de către alte entităţi, acestea  

trebuie însuşite de către custozi la momentul preluării în custodie, în procesul elaborării acestora. ” 

 

„ (23) În cazul expirării convenţiilor de custodie, planurile de management aprobate de autoritatea publică centrală 

pentru protecţia mediului, trebuie însuşite de noul custode, la momentul preluării în custodie  a ariei naturale 

protejate. ” 

 

„ (24) Planurile de management prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt valabile  pentru o perioadă de 10 ani de la data 

aprobării acestora, conform prevederilor legale în vigoare cu posibilitatea revizuirii acestora ori de câte ori este 

necesar, în funcţie de informaţiile ţtiinţifice relevante colectate în perioada de valabilitate a planului de 

management.” 

 

„ (25) Metodologia de elaborare a planurilor de management, se stabileşte şi se aprobă de către autoritatea 

publică centrală pentru protecţia mediului. Până la aprobarea metodologiei, planurile de management se 

elaborează conform ghidurilor agreate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. ” 

 

44. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (1) Zonarea internă a parcurilor naţionale şi naturale se face în cadrul  planului de management, aprobat de 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin delimitarea după caz a  următoarelor zone: zonelor de 

protecţie strictă, a zonelor de protecţie integrală, a zonelor-tampon şi a zonelor de dezvoltare durabilă a 

activităţilor umane. Termenul pentru elaborarea planului de management este de maximum  3 ani de la semnarea 

contractului de administrare. ” 

 

45. La articolul 22, alineatul (6), litera f), g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme 

degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobate de 

către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; ” 

 

„ g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi constatate conform prevederilor legale, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de 

înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu 

aprobarea autorităţii publice centrale pentru protectia mediului, titularul amenajamentului silvic având obligaţia 

de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 



Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ” 

 

„ i) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului 

lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului 

ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, titularul amenajamentului silvic 

având  obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în condiţiile prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ” 

 

46. La articolul 22, alineatul (8), litera b), e), f) -  i) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii şi/sau  investiţii; ” 

 

„ e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau 

comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia 

mediului, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi a planului de 

acţiune provizoriu, valabil până la intrarea în vigoare a planului de management; ” 

 

„ f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi a reabilitării unor ecosisteme 

degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; ”  

 

„ g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi constatate conform prevederilor legale, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de 

înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului 

ştiinţific, şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protectia mediului, titularul amenajamentului silvic 

având obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în condiţiile prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ” 

 

„ h) activităţile de protecţie a pădurilor și acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care 

necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate; în 

cazul în care cantitățile de material lemnos care necesită evacuare depășesc prevederile amenajamentelor silvice, 

aceste lucrări se fac cu avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu 

aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În aceste situații, titularul amenajamentului silvic 

are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ” 

 

„ i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a 

ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante 

medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de către persoanele fizice sau 

juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu acordul sau, după 

caz,  avizul administraţiei ariei naturale protejate; ” 

 

„ k) activităţi tradiţionale de utilizare a resurselor regenerabile, prin folosirea de tehnologii cu impact redus. ” 

 

47. La articolul 22, alineatul (9), litera b), e) - i) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii şi/sau  investiţii; ” 

 

„ e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau 

comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea planului de acţiune provizoriu de către 



autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza 

hotărârii consiliului ştiinţific şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de management; ” 

 

„ f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme 

degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; ” 

 

 „ g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi constatate conform prevederilor legale, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de 

înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului 

ştiinţific, şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protectia mediului., titularul amenajamentului silvic 

având  obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în condiţiile prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ” 

 

„ h) activităţile de protecţie a pădurilor și acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care 

necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate; în 

cazul în care cantitățile de material lemnos care necesită evacuare depășesc prevederile amenajamentelor silvice, 

aceste lucrări se fac cu avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu 

aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În aceste situații, titularul amenajamentului silvic 

are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ” 

 

 „ i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a 

ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante 

medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de către persoanele fizice sau 

juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu acordul sau, după 

caz,  avizul administraţiei ariei naturale protejate; ” 

 

48. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (2) În rezervaţiile naturale nu sunt permise activităţi de utilizare a resurselor naturale. Prin excepţie, sunt 

permise numai acele intervenţii care au drept scopuri protejarea, promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei 

obiectivelor pentru care au fost constituite. ” 

 

49. La articolul 23,  după alineatul (2)  se introduce un nou  alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 

„ (21) Tranzitarea cu arme de vanatoare a  zonelor din ariile naturale protejate unde vanatoarea nu este permisă, se 

realizează  doar cu instiintarea si obtinerea  acordului administratorului acestora; ” 

 

50. La articolul 24, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ (1) Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie/proprietăţilor ce intră în componenţa ariilor naturale 

protejate vor fi revizuite în mod obligatoriu în termen de 12 luni de la aprobarea planurilor de management. Până la 

revizuirea amenajamentelor silvice  se vor aplica de către administratorii fondului forestier din acestea doar acele 

prevederi care sunt conforme legislaţiei specifice ariilor naturale protejate şi planurilor de management în vigoare.” 

 

„ (2) Planurile/programele de dezvoltare pentru zonele incluse în arii naturale protejate se modifică de către 

autorităţile responsabile în conformitate cu prevederile planurilor de management, respectiv cu obiectivele de 

conservare a ariilor naturale protejate care nu dispun de plan de management. ” 

 

51. Articolul 25 se abrogă.  

 

52. La articolul 26, alineatele (1), (2)  și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 



„ (1) Pentru terenurile din arii naturale protejate deţinute în regim de proprietate privată sau concesionate, 

proprietarii ori concesionarii vor primi compensaţii pentru respectarea prevederilor restrictive din planul de 

management al ariei naturale protejate ori pentru măsurile de conservare instituite potrivit alin. (2). Modalitatea de 

solicitare, de calcul şi de acordare a compensaţiilor  pentru restricţiile impuse, altele decât cele reglementate prin 

acte normative specifice se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autoritatea publică centrală pentru 

protecţia mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă. Compensaţiile se vor acorda începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe 

de urgenţă. ” 

 

„ (2) Până la aprobarea planurilor de management, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2), administratorii ariilor 

naturale protejate respective au obligaţia să stabilească un set de măsuri de conservare şi să transmită aceste 

informaţii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 6 luni de la preluarea administrării 

ariei naturale protejate. Pentru terenurile din ariile naturale protejate pe suprafaţa cărora  se aplică măsuri de 

conservare restrictive pentru care este  necesară acordarea de compensaţii, administratorii ariilor naturale protejate 

respective au obligaţia de a transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului informaţii privind 

măsurile de conservare restrictive, precum şi zonele în care se aplică aceste măsuri în termen de 6 luni de la 

preluarea administrării ariei naturale protejate. ” 

 

„ (4) Scutirea de la plata impozitului pe teren se acordă în baza unei confirmări emise de administatorul ariei 

naturale protejate sau de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. ” 

 

53. La articolul 27, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ (1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic şi/sau  întroducerea în intravilan de terenuri 

de pe raza ariei naturale protejate de interes naţional/internaţional, cu excepţia celor aflate în zonele de dezvoltare 

durabilă, se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţii, 

sănătăţii oamenilor şi animalelor sau pentru obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a ariei 

naturale protejate. ” 

 

„ (3) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, conform 

prevederilor alin. (1), se face de către autorităţile publice centrale competente, în baza actelor de reglementare 

emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului. ” 

 

54. La articolul 28, alineatele (1) - (8) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ (1) Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care pot să genereze 

poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale speciilor pentru care au fost declarate și instituite 

ariile respective, atunci când aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi 

conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea şi conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor 

migratoare, sunt interzise activităţile din afara ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea 

habitatelor. ” 

 

 „ (2) Orice plan, program sau proiect care nu are o legătură directă ori nu este necesar pentru managementul ariei 

naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinaţie 

cu alte planuri, programe sau proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale 

protejate de interes comunitar, avându-se în vedere obiectivele de conservare a acesteia. ” 

 

„ (3) Ghidul metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor, programelor, proiectelor, 

asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, precum şi competenţele de emitere a avizului Natura 2000 se 

aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. ” 

 

„ (4) În cazul planurilor, programelor sau proiectelor  care se supun evaluării de mediu ori evaluării impactului 

asupra mediului, evaluarea adecvată a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar este 

parte integrantă din acestea. ” 

 



„ (5) În urma evaluării adecvate, autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite avizul Natura 2000 sau 

decizia de respingere a proiectului, planului ori  programului. În situaţiile prevăzute la alin. (4), autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului emite avizul de mediu sau decizia de respingere a solicitării de aviz de mediu 

ori, după caz, acordul de mediu sau decizia de respingere a solicitării de acord de mediu, aceste documente 

incluzând concluziile evaluării adecvate. ” 

 

„ (6) Acordul de mediu, avizul de mediu sau avizul Natura 2000, după caz, pentru proiectele, planurile şi/sau 

programele prevăzute la alin. (2) se emite numai dacă proiectul, planul sau programul nu afectează în mod negativ 

integritatea ariei naturale protejate respective şi după consultarea publicului, în conformitate cu legislaţia în 

domeniu. ” 

 

„ (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul în care evaluarea adecvată relevă efecte negative 

semnificative asupra ariei naturale protejate şi, în lipsa unor soluţii alternative, planul, proiectul sau programul 

trebuie realizat din considerente imperative de interes public major, inclusiv de ordin social ori economic, 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite acordul de mediu, avizul de mediu sau avizul Natura 2000, 

după caz, numai după stabilirea măsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa globală a reţelei 

«Natura 2000».” 

 

„ (8) În situaţiile prevăzute la alin. (7), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului  informează Comisia 

Europeană despre măsurile compensatorii adoptate. ” 

 

 „ (10) În procedura de reglementare pentru planuri, proiecte, programe respectiv activităţi care se desfăşoară 

pentru implementarea unui  plan/program/proiect pe suprafaţa ariilor naturale protejate de interes naţional, 

comunitar şi internaţional, autorităţile competente pentru protecţia mediului solicită avizul conform al 

administratorilor ariilor naturale protejate. ” 

 

55. La articolul 28,  după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (101 ) și (102 ), cu următorul 

cuprins: 

„ (101 ) Avizul administratorilor ariilor naturale protejate se formulează şi se transmite în scris, in procedura de 

reglementare pentru planuri, proiecte, programe respectiv activităţi, după parcurgerea etapelor procedurale si 

anterior finalizării procedurii de reglementare, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii solicitării cu 

documentatia completă şi/sau de la primirea informaţiilor suplimentare, dacă nu este prevăzută alt termen într-un 

alt act normativ sau în procedurile de reglementare prin care s-a solicitat avizul administratorului/custodelui. 

Avizul administratorilor poate fi: favorabil, favorabil cu condiții sau nefavorabil. ” 

 

„ (102) Avizul administratorilor ariilor naturale protejate se motivează şi este însoţit de documentele şi/sau de 

informaţiile pe care se sprijină. ” 

 

56. La articolul 28, alineatul 11 se abrogă. 

 

57. La articolul 28,  după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul  (12), cu următorul cuprins: 

„ (12) Procedura de emitere a avizului de către administratorii ariilor naturale protejate şi modelul acestuia se 

aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii centrale pentru protecţia mediului. ” 

 

58. La articolul 28,  alineatul (281) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (281) Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/programe/proiecte/activităţi în ariile naturale protejate se 

realizează numai pe baza avizului favorabil /favorabil cu condiţii al administratorilor ariilor naturale protejate. ” 

 

59. La articolul 30,  alineatele (1) - (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ (1) Administratorii ariilor naturale protejate au obligaţia să evalueze costurile necesare implementării planurilor 

de management şi să le comunice autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. ” 

 



„ (2) Resursele financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate de interes internaţional, comunitar 

şi naţional se asigură din bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, fiind destinate pentru 

implementarea planurilor de management şi/sau a măsurilor de conservare, precum şi pentru funcţionarea 

administraţiilor din subordine, în limita bugetului alocat. ” 

 

„ (3) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate, 

administratorii acestora pot institui un sistem de tarife, ce se stabileşte de administratorii ariilor naturale protejate şi 

se constituie ca venituri proprii. ” 

 

„ (4) Nivelul maxim al tarifelor care pot fi instituite de administratorii ariilor naturale protejate, se stabileşte prin 

ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Tarifele instituite pentru vizitarea 

ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru 

fotografiatul şi filmatul în scop comercial se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului, prin direcţia  de specialitate responsabilă. ” 

 

„ (5) Sumele provenite din tarifele prevăzute la alin. (4) se fac venit la bugetul destinat administrării ariei naturale 

protejate, pentru realizarea obiectivelor din planul de management şi măsurilor de conservare. ” 

 

„ (6) Pentru siturile «Natura 2000» autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului trebuie să transmită 

Comisiei Europene costurile estimate pentru aplicarea măsurilor de conservare a speciilor şi habitatelor de interes 

comunitar, în vederea cofinanţării. ” 

 

60. La articolul 30,  după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul conținut: 

„ (21) Metodologia de alocare a resurselor financiare prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin comun al 

conducătorului  autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi conducătorului autorităţii publice centrale 

al finanţelor publice. ” 

 

61. La articolul 31, alineatele (1), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ (1) Protecţia şi conservarea habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de interes comunitar, cu excepţia păsărilor, 

existente pe teritoriul României şi prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se fac prin declararea  de situri de importanţă 

comunitară şi arii speciale de conservare, selectate  şi instituirea  regimului de arie naturală protejată, în 

conformitate cu criteriile stabilite în anexa nr. 7 şi cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (4). ” 

 

„ (4) În scopul protecţiei şi conservării speciilor, se elaborează planuri de acţiune şi management 

naţionale/regionale pentru fiecare specie, documente care conţin măsuri de acţiune şi conservare, în conformitate 

cu planurile de acţiune şi management pentru specii, agreate la nivel internaţional/european. ” 

 

„ (5) Planurile prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului. ” 

 

62. La articolul 33, alineatele  (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ (6) Pentru speciile indicate în anexa nr. 5 E, activităţile prevăzute la alin. (2) lit. f) pot fi permise în baza unei 

autorizaţii speciale eliberate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. ” 

 

„ (7) Autorizaţia prevăzută la alin. (6) se acordă după consultări cu Comisia Europeană, iar procedura de emitere a 

acesteia se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen 

de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. ” 

 

63. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (1) În vederea protejării habitatelor naturale şi a speciilor indigene, introducerea de specii alohtone, intervenţiile 

asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B se 

reglementează prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 90 

de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. ” 



 

64. La articolul 35, alineatele  (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului  reprezintă autoritatea administrativă desemnată pentru 

aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia 

speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Regulamentului (CEE) nr. 348/81 al Consiliului din 20 ianuarie 1981 privind regimul comun aplicabil 

importurilor de produse derivate din cetacee, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului 

Consiliului (CE) nr. 3.254/91 privind interzicerea utilizării capcanelor de picior, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.007/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 

septembrie 2009 privind comerţul cu produse derivate din focă, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi pentru relaţia cu Comisia Europeană. ” 

 

„ (3) Instrucţiunile de aplicare a reglementărilor privind protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică şi a altor 

bunuri ale patrimoniului natural se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului  şi al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul finanţelor, în termen de 90 de zile 

de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. ” 

 

65. La articolul 36, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

„ (11) Pe baza informaţiilor obţinute prin sistemul de monitorizare prevăzut la alin. (1), autoritatea publică centrală 

pentru protecţia mediului ia măsuri suplimentare de cercetare sau de conservare, pentru a se asigura că uciderile ori 

capturile accidentale nu au un impact negativ semnificativ asupra speciilor respective. ” 

 

66. La articolul 36, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (2) Sistemul de monitorizare prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. ” 

 

67. La articolul 38, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (2) Derogările se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu 

avizul Academiei Române. ” 

 

68. La articolul 38,  după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul 

cuprins: 

„ (21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru stabilirea derogărilor care privesc toate speciile de păsări, 

precum şi speciile de mamifere prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B, este necesar şi avizul conform al autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului. ” 

 

„ (22) Procedura de stabilire a derogărilor se aprobă prin ordin al autorităţii publice centrale protecţia mediului. ” 

 

69. La articolul 39, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ (1) Pentru exemplarele cu dizabilităţi, pui orfani sau exemplarele confiscate ce aparţin speciilor prevăzute în 

anexele nr. 3, 4 A, 4 B, 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E şi în anexele la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 privind 

protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică prin reglementarea comercializării acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare, se înfiinţeaza centre de reabilitare şi/sau îngrijire. ” 

 

„ (2) Procedura de înfiinţare a centrelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. ” 

 

70. Titlul Capitolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Conservarea geodiversităţii şi a  altor bunuri ale patrimoniului natural ” 

 

71. La articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins: 



„ Art. 41. Tipurile geomorfologice deosebite, de relief pozitiv sau negativ, cum sunt vârfurile, culmile, colinele, 

depresiunile, dolinele, înşeuările, peșterile, văile carstice, ponoarele, izbucurile, cascadele, falezele, cheile, 

canioanele, aflorimentele, elementele sculpturale naturale şi altele, se conservă în cadrul ariilor naturale protejate 

existente sau în cadrul unor arii naturale de interes geomorfologic, corespunzător delimitate şi puse sub regim 

special de protecţie, potrivit prevederilor art. 8.” 

 

72. La articolul 42, alineatele (1) - (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ (1) Bunurile patrimoniului natural, respectiv peşteri, alte forme și fenomene carstice, depozite fosilifere, 

formaţiuni petrografice, mineralogice, stratigrafice, structurale, arbori seculari ori reprezentativi izolaţi şi altele 

asemenea, vor fi protejate prin stabilirea unor zone de protecţie corespunzătoare ca întindere scopului de 

conservare a bunurilor naturale, conform prevederilor art. 8. ” 

 

„ (2) Pentru peşteri, zona de protecţie se stabileşte în funcţie de categoria ariei naturale protejate în care au fost 

încadrate, de caracteristicile şi categoria de management a peșterii sau a sectoarelor de peșteră, aşa cum este 

definită la art. 43 alin. (23), cu avizul Academiei Române. ” 

„ (3) Proprietarii sau administratorii terenurilor ce cuprind intrări în peşteri sau situri importante pentru 

conservarea geodiversităţii au obligaţia de a permite accesul spre aceste intrări. ” 

„ (4) Descoperirea unei peşteri sau a unui sector nou într-o peşteră, în cadrul unei activităţi speologice autorizate se 

anunţă Institutului de Speologie „Emil Racoviţă”, în calitate de administrator al Cadastrului Carstului din Romania, 

precum şi administratorului ariei naturale protejate şi autorităţii teritoriale  pentru protecţia mediului.” 

 

„ (5) Descoperirea unei peşteri într-o altă modalitate decât cea prevăzută la alin. (4) se anunţă în scris de către cel 

care a descoperit-o sau de către proprietarul/ administratorul terenului pe care se află peştera, în termen de cel mult 

72 de ore, autorităţii teritoriale de protecţia mediului. Aceasta are obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile 

Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”, în calitate de administrator al Cadastrului Carstului din Romania şi 

administratorul ariei naturale protejate, dacă descoperirea este în perimetrul ariei naturale protejate. ” 

 

73. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: 

„ (41) Beneficiarul unei lucrări de investiţii are obligaţia de a anunţa descoperirea oricărei peşteri, a oricăror 

formaţiuni fosilifere şi fosile izolate, roci, minerale şi cristale deosebite în frontul unei lucrări miniere sau al unei 

cariere celei mai apropiate instituţii abilitate, respectiv administratorului ariei naturale protejate, autorităţii 

teritoriale pentru protecţia mediului sau reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale. ” 

74. La articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (2) Încadrarea în categoriile de management prevăzute la art. 8 din prezenta ordonanță a peșterilor și includerea 

bunurilor prevăzute la alin. (1) în  inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face prin 

hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii  publice centrale pentru protecţia mediului, în baza unui studiu de 

fundamentare elaborat de specialişti în domeniu, propus de persoanele fizice sau juridice interesate. În cazul 

peşterilor, studiul va fi avizat şi de Comisia Patrimoniului Speologic.” 

 

75. La articolul 43,  după alineatul (2) se introduc alte opt noi alineate, alineatele (21) – (28), cu următorul 

cuprins: 

 

„ (21) Pentru fundamentarea propunerilor incluse în lista de inventar menţionată la alin. (2), sunt utilizate datele 

furnizate de Cadastrul Carstului din România, care arhivează bazele de date referitoare la peşterile şi zonele 

carstice din România.” 

 

„ (22) Prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului cu avizul Institutului de 

Speologie ”Emil Racoviţă” se realizează evidenţa peşterilor nou descoperite şi se stabileşte conţinutul standard al 

documentaţiei care cuprinde cel puţin următoarele: fişa de anunţ şi confirmare pentru descoperiri, cartări, recartări, 

respectiv fişa peşterii care conţine date monografice, fotografie intrare, schiţa de localizare, harta peşterii. Fişele 

utilizate pentru evidenţa peşterilor se corelează cu informaţiile existente la Cadastrul Carstului.” 



„ (23) După data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, bunurile patrimoniului speologic importante prin 

valoarea lor științifică, ecologică și peisagistică, existente sau nou descoperite, vor fi declarate zone naturale 

protejate și li se va institui regimul de arie naturală protejată potrivit categoriilor de management prevăzute în 

anexa 1, în funcție de zonele de protecție pe care le conțin, astfel: 

a)  Rezervații științifice: peșteri strict protejate datorită unor elemente  naturale unicat, valorii științifice și 

vulnerabilității, reprezentative pentru patrimoniul speologic național și internațional; În această categorie vor fi 

încadrate peșterile de clasa A existente în prezent precum și cele nou descoperite care corespund criteriilor 

amintite mai sus. În peșterile cu statut de rezervație științifică este interzisă desfășurarea de activități umane, cu 

excepția explorărilor speologice justificate, cercetării și documentării științifice; 

b) Monumente ale naturii: peșteri care necesită protecție strictă datorită valorii habitatelor, biodiversității și 

elementelor rare și sau sensibile conținute; În această categorie vor fi încadrate peșterile de clasa B existente în 

prezent, precum și cele nou descoperite care corespund criteriilor amintite mai sus. Peșterile cu statut de 

monument al naturii pot face obiectul explorărilor speologice, cercetării științifice și speoturismului; 

 c) Rezervații naturale: peșteri cărora li se aplică un regim de conservare durabilă, datorită configurației spațiale 

deosebite și diversității elementelor naturale conținute; În această categorie de management intră peșterile din 

clasele C și D  existente, precum și cele nou descoperite care corespund criteriilor menționate mai sus. În peșterile 

cu statut de rezervații naturale sunt permise amenajări turistice nedistructive și alte tipuri de activități de 

valorificare durabilă a acestora. ”  

 

„ (24) Evidențierea categoriei de management  a fiecărei peșteri și activitățile permise sunt reglementate  de către 

administratorul peșterii, în cadrul planului de management și regulamentului acesteia.” 

 

„ (25) Pe lângă autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului funcţionează Comisia Patrimoniului 

Speologic ca organism ştiinţific de specialitate, cu rol de autorizare şi de avizare în domeniul patrimoniului 

speologic, a cărei componenţă este stabilită prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. ” 

 

„ (26) Comisia este constituită din specialişti desemnaţi pe baza candidaturii depuse la autoritatea publică centrală 

pentru protecţia mediului şi a criteriilor stabilite prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, 

în urma consultării cu Institutul de Speologie ”Emil Racoviţă. ” 

 

„ (27) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Patrimoniului Speologic se aprobă prin ordin al 

conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cuprinsul regulamentului sunt stabilite 

atribuţii în ceea ce priveşte încadrarea peşterilor în diferite categorii de management, autorizarea activităţilor în 

peşteri, avizarea planurilor de management şi regulamentelor peşterilor, avizarea unor proiecte şi lucrări de 

investiţii legate de peşteri. ” 

 

„ (28) Comisia Patrimoniului Speologic poate consulta experţi naţionali, pe o perioadă determinată, pentru 

soluţionarea aspectelor de evaluare a riscurilor şi a altor atribuţii legale. În acest scop stabileşte o listă de experţi, 

care sunt potenţiali colaborator, pe care o supune aprobării conducătorului autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului. ” 

 

76. La articolul 43,  alineatele (3) – (11) se abrogă. 

 

77. La articolul 44 litere a), b), d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ a) colectările de faună, de eşantioane minerale, de sedimente, de fosile, de obiecte de interes arheologic sau 

istoric din peşteri, efectuate fără autorizaţia emisă de Comisia Patrimoniului Speologic; ” 

 

„ b) utilizarea neautorizată a peşterilor şi desfăşurarea unor activităţi ce pot pune în pericol integritatea sau 

echilibrul natural al peşterilor, precum şi activităţile care pot genera presiuni şi ameninţări pentru bunurile 

patrimoniului speologic; ” 

 



„ d) degradarea prin inscripţionare sau poluarea peşterilor prin depozitarea în interiorul lor ori pe suprafeţele de 

relief, sub care acestea se află sau comunică în mod direct, de obiecte, deşeuri de orice fel, cadavre, substanţe 

toxice şi periculoase, combustibili de orice natură; ” 

 

„ f) efectuarea neautorizată în apropierea unei peșteri, în zona sa de protecție  sau la intrarea unei peșteri, a unor 

lucrări cum ar fi: obturări, depozitări de orice fel, derocări, defrișări, baraje, explozii, construcții neautorizate; ” 

 

78. La articolul 45, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ a) activităţi ştiinţifice, de explorare, turism speologic specializat şi de documentare în peşteri rezervaţie 

ştiinţifică şi monument al naturii. ” 

 

79. La articolul 45, alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: 

„ a1) lucrări pentru asigurarea stării de conservare a peşterii şi a zonei de protecţie. ” 

 

80. La articolul 46, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„  (1) Fac parte din patrimoniul geologic tipurile de obiective care conservă eşantioane reprezentative din punct de 

vedere paleontologic, petrografic, mineralogic, cristalografic, structural, stratigrafic. ” 

 

81. La articolul 47, literele a), b) și d) - g) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ a) distrugerea sau alterarea siturilor de conservare a geodiversitatii; ” 

 

„ b) dislocarea, prelevarea rocilor, mineralelor, cristalelor, fosilelor, vegetaţiei de pe aria unui sit de conservare a 

geodiversitatii, fără acordul celui care administrează aria natural protejata unde acesta se gaseste sau a autoritatii 

de protectia mediului pentru cele care nu au administrator; ” 

 

„ d) schimbarea regimului juridic al unui sit sau al unui teren ce cuprinde un sit de conservare a geodiversitatii 

aflat în proprietate publică; ” 

 

„ e) amenajarea/construirea oricarei infrastructuri in perimetrul sitului de interes pentru conservarea 

geodiversitatii fara avizul celui care il administrează sau a autoritatii de protectia mediului; ” 

 

„ g) acordarea unei licente de explorare/exploatare a unor resurse minerale care se suprapun peste situl de interes 

pentru conservarea geodiversitatii; ” 

 

82. La articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Art. 48. În cadrul şantierelor de exploatare, managerii acestora vor desemna persoane de specialitate care să 

vegheze la protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru, asigurându-se astfel: ” 

 

83. La articolul 49, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„  (3) Procedura de eliberare a acordului prevăzut la alin. (2) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. ” 

 

84. La articolul 50, alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: 

„ a1)  Jandarmeria Română, pe domeniul său de competenţă; ” 

 

85. La articolul 50, alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ c) autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi structurilor teritoriale ale acestora cu 

responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi, respectiv, al silviculturii; ” 

 

86. La articolul 52, alineatul (1), literele a), b) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins: 



„ a) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri  şi/sau introducerea în intravilan 

de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, cu excepţia celor aflate în zonele de dezvoltare durabilă, pentru alte 

obiective decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1); ” 

 

„ b) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate 

fără acordul administratorului, emis potrivit prevederilor art. 27 alin. (2); ”  

 

„ i) amplasarea de construcţii şi/sau investiţii în afara zonelor de dezvoltare durabilă din ariile naturale protejate, 

cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate, a celor destinate prevenirii unor calamităţi 

naturale şi a celor realizate în scopul asigurării securităţii naţionale; ” 

 

87. La articolul 53, alineatul (1), literele d) -  f) și h) – m) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ d) distrugerea sau degradarea marcajelor, a barierelor de limitare a accesului, a panourilor indicatoare din 

exteriorul sau interiorul ariilor naturale protejate sau a altor amenajări destinate managementului ariei naturale 

protejate; ” 

 

„ e) popularizarea, mediatizarea datelor de identificare şi localizare a peşterilor din clasa A, care prin natura lor 

pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din această categorie; ” 

 

„ f) intrarea în perimetrul protejat  al ariilor naturale protejate de interes geologic fără permis de acces eliberat de 

cel  care îl administrează; ” 

 

„ h) camparea pe suprafaţa ariilor naturale protejate în afara locurilor special desemnate şi semnalizate, precum şi 

nerespectarea regulamentelor specifice locurilor de campare; ” 

 

„ i) circulaţia cu bicicletele în afara drumurilor existente şi a traseelor special desemnate şi semnalizate. ” 

 

„ j) activităţile de turism ecvestru în afara drumurilor existente şi a traseelor special desemnate sau semnalizate. ” 

 

„ k) organizarea de manifestări sportive, culturale, tabere, pe teritoriul ariei naturale protejate, fără acordul 

administratorului ariei naturale protejate; ”  

 

        „ l) accesul şi circulaţia vizitatorilor în extravilan, în habitate naturale,  în afara traseelor turistice omologate şi 

semnalizate ca atare, pe suprafaţa ariilor naturale protejate, cu excepţia zonelor şi cazurilor prevăzute în 

regulamentele şi planurile de management ale ariilor naturale protejate; ” 

 

„ m) necolectarea şi neevacuarea de către persoanele juridice sau fizice a deşeurilor generate în urma activităţilor 

proprii în ariile naturale protejate. ” 

 

88. La articolul 53, alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: 

„ e1) nerespectarea  autorizaţiei emise de  Comisia Patrimoniului Speologic;” 

 

89. La articolul 53, alineatul (1), după litera m) se introduc două noi litere, literele n) și o), cu următorul 

cuprins: 

 

„ n) emiterea de către administratorii ariilor naturale protejate de avize cu încălcarea prevederilor legale; ” 

 

„ o) scăldatul în lacurile, barajele, iazurile aflate pe suprafața ariilor naturale protejate, în locuri neamenajate 

în acest sens și fără a deține acordul administratorului ariei protejate. ” 

 

90. La articolul 53, alineatul (2), literele a) – e), j) – n) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ a) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau 

comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei în zonele-tampon din parcurile naţionale şi parcurile naturale 



fără aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. e) şi 

alin. (9) lit. e); ” 

 

„  b) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme 

degradate din zonele-tampon din parcurile naţionale şi parcurile naturale fără aprobarea autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. f) şi alin. (9) lit. f); ” 

 

„ c) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi constatate conform prevederilor legale din zonele tampon 

din parcurile naţionale şi din parcurile naturale fără avizul administraţiei ariei naturale protejate, emis potrivit 

prevederilor art. 22 alin. (8) lit. g) şi alin. (9) lit. g); ” 

 

 „  d) activităţile de protecţie a pădurilor și acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri care 

necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, din zonele tampon din parcurile naţionale şi parcurile naturale 

fără avizul administraţiei ariei naturale protejate, emis potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. h) şi alin. (9)  

lit. h); ” 

 

 „ e) utilizarea unor resurse regenerabile, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante 

medicinale din zonele tampon din parcurile naţionale şi parcurile naturale fără acordul sau după caz avizul 

administratorului ariei naturale protejate, emis potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. i) şi alin. (9) lit. i); ” 

 

„  j) amenajarea sau reamenajarea de trasee turistice, instalarea de panouri informative, bariere de limitare a 

accesului, fără avizul administratorilor ariilor naturale protejate; ” 

 

„ k) abandonarea animalelor domestice pe suprafaţa ariilor naturale protejate; ” 

 

„ l) hrănirea animalelor sălbatice de către orice persoană fizică sau juridică pe suprafaţa ariilor naturale protejate, 

cu excepţia administratorilor fondurilor cinegetice şi administratorilor ariilor naturale; ” 

 

„ m) accesul neautorizat cu motociclete, ATV-uri, sănii cu motor, autoturisme şi alte tipuri de vehicule, pe 

suprafaţa ariilor naturale protejate, în afara drumurilor publice, a drumurilor forestiere pe care accesul nu este 

interzis prin semne sau bariere şi a terenurilor special amenajate şi semnalizate în acest scop; ” 

 

„ n) realizarea de săpături, excavaţii şi orice alte lucrări care modifică configuraţia naturală a terenurilor din ariile 

naturale protejate fără avizul administratorilor; ” 

 

„ p)  desfăşurarea de activităţi pe suprafaţa ariilor naturale protejate sau în vecinătatea acestora, ce pot  genera un 

impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost declarate şi 

instituite, în lipsa avizelor administratorilor. 

 

91. La articolul 53, alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: 

„ f1) tranzitarea cu arme de vanatoare a  zonelor din ariile naturale protejate unde vanatoarea nu este permisă, fără 

înștiințarea și obținerea  acordului administratorul acestora; ” 

 

92. La articolul 53, alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ c) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi a reabilitării unor ecosisteme 

degradate fără respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. f); ” 

 

93. La articolul 53, alineatul (31), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„  a) nerespectarea prevederilor Regulamentului ariei naturale protejate, în cazul în care fapta nu constituie 

contravenție potrivit altor prevederi legale; ” 

 

94. La articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins: 



„ Art. 55.  Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă şi se pot actualiza prin ordin al 

conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Academiei Române. ” 

 

95. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (1) La înfiinţarea prin hotărâre a Guvernului a unui centru/a unei agenţii pentru administrarea ariilor naturale 

protejate, aflat/aflate în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, atribuţiile legate de 

administrare vor fi preluate de către aceasta. ” 
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