
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea I. Titlul proiectului de act normativ:  

Ordonanţă a Guvernului 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 

 

 

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 şi completările 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. 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, reglementează 

exclusiv elementele de biodiversitate și peșterile, 

geodiversitatea fiind ignorată, în contextul în care multe 

dintre ariile protejate au fost declarate exclusiv pentru 

protejarea geodiversității, sau dețin pe teritoriul acestora 

elemente valoroase de geodiversitate.    

Actualul cadrul legal nu evidențiază în mod explicit 

etapele procedurale de declarare a zonelor naturale 

protejate și instituire a regimului de arie naturală 

protejată. 

Prevederile art. 4 pct. 28 nu precizează categoriile de arii 

naturale protejate pentru care este necesară zonarea 

internă. Totodată, zonarea internă se poate realiza 

exclusiv prin planul de management sau prin alte acte 

normative. 

Articolul 8 nu conține prevederi explicite cu privire la 

documentația necesară declarării de zone naturale 

protejate și instituirii regimului de arie naturală protejată 



pentru  fiecare categorie în parte. 

Prevederile art. 561 nu menționează  procedura de încetare 

a regimului de arie naturală protejată în situația în care 

doar o anumită suprafață din aria naturală protejată și-a 

pierdut valoarea și capacitatea conservativă și nici din 

inițiativă cărei persoane se poate face propunerea de 

încetare a regimului de arie naturală protejată. 

 Actualul cadru legal nu conține reglementări în ceea ce 

privește răspunderea de mediu, în cazul în care pierderea  

parţială sau totală a capacităţii conservative a unei arii 

naturale protejate se datorează urmării acţiunii/inacţiunii 

umane, prin stabilirea responsabilității refacerii ecologice 

și a condițiilor în care se angajează răspunderea de mediu.  

Art. 14 alin. (3) nu stabilește un termen pentru stabilirea 

tipologiei coridoarelor ecologice și a normativului de 

conţinut al documentaţiei necesare declarării acestora. 

Art. 15 nu stabilește un termen  pentru evidențierea de 

către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară, a ariilor naturale protejate și a coridoarelor 

ecologice în planurile naţionale, zonale, locale de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism, în planurile 

cadastrale şi în cărţile funciare. De asemenea nu este 

stabilit un termen pentru autoritatea publică centrală 

pentru agricultură de evidențiere a ariilor naturale 

protejate și a coridoarelor ecologice în sistemul 

informatic de identificare a parcelelor (LPIS). 

Textul actual al actului normativ nu instituie în sarcina 

autorităţilor publice locale, obligația de evidenţiere a 

limitelor ariilor naturale protejate și a coridoarelor 

ecologice în planurile urbanistice şi de amenajare a 

teritoriului. De asemenea, în cuprinsul certificatelor de 

urbanism emise de autorităţile publice locale, nu se 

menționează statutul de arie naturală protejată/coridor 

ecologic a terenului ce face obiectul certificatului. 

Evidențierea acestor informații este necesară în virtutea 

faptului că statutul de arie naturală protejată sau coridor 

ecologic al unor zone poate implica instituirea anumitor 

restricții de utilizare a terenurilor ce fac obiectul 

certificatului. 

 

Textul actual al actului normativ nu conține prevederi 

referitoare la evaluarea valorii bunurilor patrimoniului 



natural  (metodologie, actul normativ prin care se 

stabilește valoarea bunurilor) și la condițiile de angajare a 

răspunderii de mediu în cazul distrugerii acestora. 

Crearea unei metodologii de evaluare a bunurilor 

patrimoniului natural și evaluarea acestora este necesară 

în contextul în care impactul activităților antropice asupra 

bunurilor patrimoniului natural este continuă în creștere. 

Totodată se impune stabilirea unui sistem de angajare a 

răspunderii de mediu în cazul în care se produce 

distrugerea sau degradarea bunurilor patrimoniului 

natural. 

Art. 18, alin.(1) litera b1 conferă dreptul de administrare 

al ariilor naturale protejate care necesită constituirea de 

structuri de administrare instituțiilor de învățământ 

superior, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, 

stațiunilor didactice experimentale, precum și altor 

structuri de cercetare științifică din sectorul public și 

privat și muzeelor. Din experiența ultimilor 10 ani, 

numărul solicitanților pentru preluarea în administrare a 

ariilor naturale protejate aparținând entităților mai sus 

amintite a fost redus, parte dintre acestea solicitând la 

scurt timp după preluarea în administrare încetarea 

contractului de administrare prin acordul părților, 

motivând lipsa resurselor financiare necesare asigurării 

unui management eficient al ariilor naturale protejate.  

Prevederile art. 19 alin. (6) se referă exclusiv la  

evaluarea managementului ariilor naturale protejate 

aplicat de structurile de administrare ale acestora, 

neconținând dispoziții  similare privitoare la evaluarea 

managementului ariilor naturale protejate aplicat de către 

custozi. În acest context, se impune introducerea unor 

prevederi legale similare care să permită evaluarea 

conform unei metodologii distincte, de către autoritatea 

responsabilă a managementului ariilor naturale protejate 

aplicat de către custozi.  

 Actualul cadru legal nu conține prevederi referitoare la 

perioada de valabilitate a unui plan de management al 

unei arii naturale, la metodologia de elaborare a acestuia 

și de asemenea nici dispoziții privitoare la situația 

valabilității unui plan de management aprobat de către 

autoritatea publică centrală pentru protecția mediului  în 

cazul în care aria protejată este atribuită unui nou 

administrator.  



 Articolul 22 alin.(1) nu precizează în mod clar ariile 

naturale protejate pentru care se poate realiza zonarea 

internă, prevederile acestuia putând fi interpretate în 

sensul în care, zonarea internă poate fi realizată și în cazul 

siturilor de interes comunitar și rezervațiilor naturale. 

Pentru prevenirea unor interpretări eronate în sensul celor 

precizate anterior, considerăm necesară modificarea art. 

22 alin.(1) cu indicarea clară a categoriilor de ariilor 

naturale protejate pentru care este posibilă realizarea 

zonării interne. De asemenea, în forma actuală a actului 

normativ, termenul de elaborare al planului de 

management este de 2 ani de la atribuirea în administrare. 

Din practica ultimilor 10 ani, am constatat că termenul de 

2 ani nu este suficient pentru finalizarea unui planul de 

management, motiv pentru care, considerăm oportună 

prelungirea acestuia cu încă un an, astfel încât, termenul 

de elaborare al unui plan de management să fie de 3 ani. 

- - Articolul  22 alin. (5) literele g) și i) omite să stipuleze 

în sarcina titularului amenajamentului silvic, obligația ca, 

în cazul efectuării în zona de protecție integrală a 

parcurilor naționale și naturale a acțiunilor de înlăturare a 

efectelor unor calamități constatate conform prevederilor 

legale și a acţiunilor de combatere a înmulţirii în masă a 

dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea 

materialului lemnos din pădure, să notifice 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. Precizarea 

obligativității notificării autorității competente pentru 

protecţia mediului în cazurile menționate, este necesară în 

contextul în care, prin desfășurarea activităților respective 

se derogă de la prevederile amenajamentului silvic. 

-  - Articolul  22 alin. (8) literele g) și h) omite să stipuleze 

în sarcina titularului amenajamentului silvic, obligația ca, 

în cazul efectuării în zona de conservare durabilă a 

parcurilor naționale a acțiunilor de înlăturare a efectelor 

unor calamități constatate conform prevederilor legale și a 

acţiunilor de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor 

forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din 

pădure, să notifice 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. 

Precizarea obligativității notificării autorității competente 

pentru protecţia mediului în cazurile menționate, este 

necesară în contextul în care, prin desfășurarea 

activităților respective se derogă de la prevederile 

amenajamentului silvic. 

-  - Articolul  22 alin. (9) literele g) și h) omite să stipuleze 

în sarcina titularului amenajamentului silvic, obligația ca, 

în cazul efectuării în zona de management durabil a 

parcurilor naturale a acțiunilor de înlăturare a efectelor 

unor calamități constatate conform prevederilor legale și a 

acţiunilor de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor 

forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din 

pădure, să notifice 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. 

Precizarea obligativității notificării autorității competente 

pentru protecţia mediului în cazurile menționate, este 

necesară în contextul în care, prin desfășurarea 

activităților respective se derogă de la prevederile 

amenajamentului silvic. 

-  - Articolul 22 alin.(2) reglementează într-o manieră 

echivocă sfera activităților  de utilizare/valorificare a 

resurselor naturale specifice rezervațiilor naturale. Acest 

cadru legal ambiguu, permite desfășurarea pe suprafața 

rezrvațiilor naturale a unor tipuri de activități care pot 

genera în timp, un impact negativ semnificativ asupra 

acestor categorii de arii naturale protejate, al căror unic 

scop este protecția și conservarea bunurilor patrimoniului 

natural care au stat la baza declarării lor. 

- Textul actual al art. 28 alin.(10) nu prevede obligativitatea 

autorităților competente pentru protecția mediului de a 

solicita avizul administratorilor ariilor naturale protejate 

în cadrul tuturor procedurilor de reglementare derulate 

pentru planuri/programe /proiecte/activități 

implementate/desfășurate pe suprafața ariilor naturale 

protejate. In acest context, nu se impune solicitarea 

avizului administratorilor ariilor naturale protejate în 

cadrul procedurilor de reglementare care se finalizează cu 

emiterea de către autoritățile competente pentru protecția 

mediului a deciziei etapei de încadrare, sau a autorizației 

pentru recoltare, aceste tipuri de acte nereprezentând acte 



de reglementare conform prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 

mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

Prevederile art. 28 nu conține dispoziții referitoare la 

etapa procedurală în care se impune solicitarea avizului 

administratorilor ariilor naturale protejate în cadrul 

procedurilor de reglementare conduse de autoritățile 

competente pentru protecția mediului. De asemenea, 

actualul cadrul legal nu conține prevederi referitoare la 

tipul avizului administratorilor ariilor naturale protejate și 

nici la necesitatea motivării acestuia. 

Articolul 30 din prezenta ordonanță nu conține prevederi 

referitoare la metodologia de alocare a resurselor 

financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale 

protejate de către autoritatea publică centrală pentru 

protecția mediului. 

 Forma actuală a art. 50 alin.(1) nu conferă competență de 

exercitare a controlului, Jandarmeriei Române, fapt ce 

crează dificultăți  în activitatea de constatare și 

sancționare a contravențiilor de către reprezentanți ai 

administratorilor ariilor naturale protejate, în contextul în 

care, aceștia din urmă, nu au competența de a legitima 

persoanele fizice și reprezentanții persoanelor juridice 

care au săvârșit faptele ce constituie contravenție conform 

prevederilor prezentei ordonanțe.  

Actualul cadru legal nu sancționează nerespectarea 

condițiilor prevăzute în autorizația emisă de Comisia 

Patrimoniului Speologic.  

În forma actuală, ordonanța nu conține dispoziții de 

sancționare a faptei administratorilor ariilor naturale 

protejate de emitere de avize contrare prevederilor legale, 

astfel că, în practică, se constată situații în care avizele 

emise de administratori încalcă dispozițiile legale în 

vigoare. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

11 În cazul proiectelor de acte 

normative care transpun legislaţie 

comunitară sau creează cadrul pentru 

aplicarea directă a acesteia 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări preconizate Prin promovarea prezentului proiect de act normativ se 

are în vedere: 

 - Modificarea art. 2 litera g) și introducerea după litera a) 

a literei a1), prin care se urmărește extinderea domeniului 

de reglementare al prezentului act normativ, astfel încât 

să cuprindă și elementele de geodiversitate. 

  - Completarea art. 4 pct. 16 cu un nou punct, punctul 

161, prin care se introduce un nou concept și anume, acela 

de servicii ale ecosistemelor.  

 - Modificarea art. 4 pct. 171, pentru definirea într-o 

manieră explicită a procedurii de declarare a unei arii 

naturale protejate. 

 - Modificarea art. 4 pct. 18, pentru definirea ariei 

naturale protejate conform definiției utilizată de Uniunea 

Internațională pentru Conservarea Naturii. 

 - Modificarea art. 4 pct. 28, în sensul definirii explicite a 

conceptului de zonare internă a ariilor naturale protejate, 

cu stabilirea categoriilor de arii naturale protejate cărora li 

se poate aplica și a documentelor prin care aceasta se 

poate realiza. 

 - Modificarea art. 4 pct. 33, prin redefinirea într-o 

manieră mai cuprinzătoare a conceptului de reconstrucție 

ecologică. 

 - Completarea art. 4, prin introducerea după art. 37 a art. 

371, prin definirea structurii de administrare, cu indicarea 

entităților eligibile să dobândească calitatea de 

administrator al unei arii naturale protejate și a termenului 

limită în care se impune constituirea structurii de 



administrare. 

 - Modificarea art. 4 pct. 39, pentru redefinirea noțiunii de 

comanagement al unei arii naturale protejate, prin 

includerea în conținutul acesteia nu doar a actului în baza 

căreia este asigurată administrarea ariei naturale protejate 

ci și a tuturor activităților de management pe care le 

implică administrarea ariei. 

 - Completarea art. 4 prin introducerea după pct. 39 a 11 

noi alineate, s-a realizat în scopul definirii următoarelor 

noțiuni: peșteră, resursele peşterii, zona de protecţie a 

peşterilor, patrimoniul speologic, geodiversitate, sit de 

interes geomorfologic, sit de interes paleontologic, sit de 

interes petrografic, sit de interes mineralogic, sit de 

interes stratigrafic, sit de interes structural. 

 -  Modificarea art. 5 alin. (4) în sensul condiționării 

rangului actului normativ de instituire a categoriilor de 

arii naturale protejate de rangul actului normativ de 

declarare și instituire a regimului de arie naturală 

protejată. 

 - Modificarea și completarea art. 8 privește stabilirea 

clară a documentației  necesare realizării de propuneri de 

declarare de zone naturale protejate și de instituire a 

regimului de arie naturală protejată în funcție de categoria 

de management propusă. 

 -  Modificarea art. 12 alin.(1), prin crearea posibilității 

autorității publice centrale pentru protecția mediului, ca 

după primirea documentației necesare instituirii regimului 

de arie naturală protejată, să organizeze dezbateri publice 

pe această temă, în scopul implicării tuturor factorilor 

interesați în procesul de luare a deciziilor. 

 - Introducerea după art. 13 a două noi alineate, respectiv 

131  și 132, prin care se stabilesc modalitatea și condițiile 

de încetare a regimului de arie naturală protejată, în cazul 

ariilor naturale protejate care și-au pierdut parțial sau total 

valoarea conservativă pentru care au fost declarate. 

 - Introducerea după art. 13 a alineatului 133  ce vizează 

reglementarea răspunderii de mediu, în cazul în care 

pierderea  parţială sau totală a capacităţii conservative a 

unei arii naturale protejate se datorează urmării 

acţiunii/inacţiunii umane, prin stabilirea responsabilității 

refacerii ecologice și a condițiilor în care se angajează 



răspunderea de mediu.  

 - Modificarea art. 14 alin. (3) prin fixarea termenului 

maxim de 18 luni care curge de la intrarea în vigoare a 

ordonanței, în care conducătorul autorității publice 

centrale pentru protecția mediului are obligația de a emite 

un ordin având ca obiect stabilirea tipologiei coridoarelor 

ecologice și a normativului de conţinut al documentaţiei 

necesare declarării acestora.  

 - Modificarea art. 15 prin care se fizează termenul maxim 

de 24 de luni care curge de la intrarea în vigoare a 

ordonanței, în care Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară are obligația să evidențieze în 

planurile naţionale, zonale, locale de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism, în planurile cadastrale şi în 

cărţile funciare, ariile naturale protejate şi coridoarele 

ecologice. Potrivit aceluiași articol, autoritatea publică 

centrală pentru agricultură are obligația ca în termen de 

24 de luni să evidențieze în sistemul informatic de 

identificare a parcelelor (LPIS), ariile naturale protejate şi 

coridoarele ecologice. 

 - Modificarea art. 15 și introducerea art. 151 ,   prin  care 

se instituie în sarcina autorităţilor publice locale, obligația 

de evidenţiere a limitelor ariilor naturale protejate și a 

coridoarelor ecologice în planurile urbanistice şi de 

amenajare a teritoriului și totodată de menționarea în 

cuprinsul certificatelor de urbanism emise a statutului de 

arie naturală protejată/coridor ecologic a terenului ce face 

obiectul certificatului.  

 - Introducerea art. 152  prin  care se prevede în sarcina 

autorității publice centrale pentru protecția mediului 

obligativitatea evaluării tuturor bunurilor patrimoniului  

natural aflate sub regim de protecţie conform prezentei 

ordonanţe de urgenţă și aprobarea valorii acestora prin 

hotărâre a Guvernului, conform unei metodologii 

specifice aprobate prin ordin al conducătorului autorității 

publice centrale pentru protecția mediului.  Totodată  se 

stabilesc entitatea responsabilă și condițiile de angajare a 

răspunderii de mediu  în situația distrugerii unui bun al 

patrimoniului natural. 

- Abrogarea art. 18, alin.(1) litera b1 având în vedere 

numărul redus de solicitanți pentru preluarea în 

administrare a ariilor naturale protejate care necesită 

constituirea de structuri de administrare, aparținând 



instituțiilor de învățământ superior, institutelor naționale 

de cercetare - dezvoltare, stațiunilor didactice 

experimentale, precum și altor structuri de cercetare 

științifică din sectorul public și privat și al muzeelor și a 

capacității tehnice și financiare reduse a acestora care fac 

dificilă gestionarea eficientă a ariilor naturale protejate.  

- Completarea art. 19 cu două noi alineate, respectiv alin. 

(61) și  alin. (62), prin care se stabilește în sarcina 

autorității publice centrale pentru protecția 

mediului/Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, 

obligația de realizare a evaluării  anuale  a 

managementului ariilor naturale protejate. Potrivit 

dispozițiilor art. 19 alineatele (6) -(62), evaluarea anuală a 

managementului ariilor naturale protejate se face cel 

puțin o dată pe an, pe baza rapoartelor întocmite de 

administratori, a monitorizării şi a controalelor efectuate 

în teren de către autorităţile competente pentru protecţia 

mediului.  

 - completarea art. 21 cu noi prevederi ce precizează 

perioada de valabilitate a planului de management și 

condițiile de revizuire a acestuia. Totodată se aduc 

clarificări referitoare la valabilitatea planului de 

management aprobat de autoritatea publică centrală pentru 

protecția mediului în cazul atribuirii administrării ariei 

naturale protejate unui nou administrator, subliniindu-se 

obligația acestuia din urmă de a-și însuși planul de 

management întocmit și aprobat. 

 - Modificarea  art. 22 alin.(1) care stipulează faptul că 

zonarea internă se realizează pentru parcurile naționale, 

parcurile naturale și rezervațiile biosferei. Totodată se 

mărește termenul maxim în care administratorii ariilor 

naturale protejate  sunt obligați să elaboreze planul de 

management. 

-  - Modificarea art. 22 alin. (5) literele g) și i) prin care se 

stipulează în sarcina titularului amenajamentului silvic, 

obligația ca, în cazul efectuării în zona de protecție 

integrală a a parcurilor naționale și naturale a acțiunilor 

de înlăturare a efectelor unor calamități constatate 

conform prevederilor legale și a acţiunilor de combatere 

a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care 

necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, să 

notifice 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.  

-  - Modificarea art. art. 22 alin. (8), literele g) și h) prin 

care se stipulează în sarcina titularului amenajamentului 

silvic, obligația ca, în cazul efectuării în zona de 

conservare durabilă a parcurilor naționale a acțiunilor de 

înlăturare a efectelor unor calamități constatate conform 

prevederilor legale și a acţiunilor de combatere a 

înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită 

evacuarea materialului lemnos din pădure, să notifice 

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.  

-  - Modificarea art. art. 22 alin. (9), literele g) și h) prin 

care se stipulează în sarcina titularului amenajamentului 

silvic, obligația ca, în cazul efectuării în zona de 

management durabil a parcurilor naturale a acțiunilor de 

înlăturare a efectelor unor calamități constatate conform 

prevederilor legale și a acţiunilor de combatere a 

înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită 

evacuarea materialului lemnos din pădure, să notifice 

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.  

-  - Modificarea art. 22 alin.(2) prin limitarea sferei 

activităților care se pot desfășura pe suprafața 

rezervațiilor naturale la cele care vizează intervenţiile 

care au drept scopuri protejarea, promovarea şi 

asigurarea continuităţii existenţei obiectivelor pentru care 

au fost constituite. 

-  - Modificarea art. 28 alin. (10) în vederea introducerii 

obligativității solicitării avizului administratorilor în 

cadrul tuturor procedurilor de reglementare derulate de 

autoritățile competente pentru protecția mediului pentru 

planuri/programe/proiecte/activități 

implementate/desfășurate pe suprafața ariilor naturale 

protejate. Conform noii reglementări, autoritățile 

competente pentru protecția mediului sunt obligate să 

solicite avizul administratorilor ariilor naturale protejate 

nu doar în cazul procedurilor de reglementare care se 

finalizează cu emiterea actelor de reglementare definite 

în cuprinsul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 



195/2005 privind protecția mediului aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu 

modificările și completările ulterioare ci și în cazul 

procedurilor care se finalizează cu emiterea altor tipuri 

de acte ca de exemplu: decizia etapei de încadrare, 

autorizație de recoltare, etc. 

-  - Completarea art. 28 cu alineatele (101) și (102) prin 

care se stabilesc următoarele: etapa procedurală în care 

se impune solicitarea avizului administratorilor, tipul 

avizului și necesitatea motivării  acestuia. 

-  - Completarea art. 30 cu alin. (21), ce prevede 

necesitatea adoptării unei Metodologii de alocare a 

resurselor financiare necesare bunei administrări a ariilor 

naturale protejate, de către autoritatea competentă pentru 

protecția mediului și modalitatea de aprobare a acesteia. 

-  -  Modificarea art. 30 alin.(4), prin care se stipulează că 

nivelul maxim al tarifelor instituite de către 

administratorii ariilor naturale protejate pentru 

completarea resurselor financiare necesare bunei 

administrări a acestora, se stabilește de autoritatea 

publică centrală pentru protecția mediului.  

- - introducerea la art. 50, alin.(1), a literei a1), prin care se 

conferă competențe de control Jandarmeriei Române.  

-  - Completarea art. 53, alin. (1) prin introducerea literei 

e1), conform căreia, constituie contravenție  

nerespectarea  autorizaţiei emise de  Comisia 

Patrimoniului Speologic.  

- Totodată, se realizează completarea art. 53, alin. (1), cu 

litera n), potrivit căreia, constituie contravenție și se 

sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei 

la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 

50.000 lei pentru persoane juridice, emiterea de către 

administratorii ariilor naturale protejate de avize cu 

încălcarea prevederilor legale. 

- Completarea art. 53, alin.(2) cu litera f1), conform 

căreia, constituie contravenție şi se sancţionează cu 

amendă contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei 

pentru persoane fizice şi de la 30.000 lei la 60.000 lei 

pentru persoane juridice, tranzitarea cu arme de vânătoare 

a  zonelor din ariile naturale protejate unde vânătoarea nu 

este permisă, fără înștiințarea și obținerea  acordului 

administratorul acestora. 

 

-  - Introducerea la art. 53, alin.(2) a literei p), conform 



căreia constituie contravenție şi se sancţionează cu 

amendă contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei 

pentru persoane fizice şi de la 30.000 lei la 60.000 lei 

pentru persoane juridice, 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. 

-  

 

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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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) 

Proiectul de act nromativ nu are impact financiar asupra bugetului general consolidat 

 

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             

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 



  (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            

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 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau a cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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. 

 Prin prezentul proiect de act normativ se modifică 

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. 

 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

autorităţilor administraţiei publice 

locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

La elaborarea prezentului proiect de act normativ au fost 

consultate structurile asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

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 pentru 

modificarea 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 de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 
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