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Către
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative
pentru modificarea Legii nr.345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.236/2000 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice (publicată în M. Of. nr.650/27 iul. 2006), trimisă comisiei noastre
pentru dezbatere şi avizare în fond cu adresa nr. Plx.236 din 10 aprilie 2007.

VICEPREŞEDINTE,
SECRETAR,
MIRCEA DUŞA
SEREŞ DENEŞ
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU
ECOLOGIC

18.06.2007
Nr.26/1561

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice (publicată în M. Of. nr.650/27 iul. 2006)
1. Cu adresa nr. Plx.236 din 10 aprilie 2007, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic, a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.345 din
19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (publicată în M. Of. nr.650/27 iul. 2006).
La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1620/28.11.2006;
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Pl.-x 236 din 18 aprilie 2007;
- punctul de vedere negativ al Guvernului nr.3681/05.12.2006.
Propunerea legislativă a fost dezbătută şi avizată în fond, în procedură obişnuită, în şedinţa din 12 iunie 2007.
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea cadrului legislativ privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice prin care se propune amendarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.236/2000.
Această intervenţie normativă este determinată de necesitatea înlăturării neclarităţilor, greşelilor de redactare şi a
prevederilor inutile şi a celor incluse şi în alte normative.
Având în vedere cele prezentate, precum şi importanţa acestei iniţiative legislative, Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea acesteia cu modificări şi
completări.
2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice.
3. La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi în conformitate cu art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor: doamna Atena Groza – consilier şi domnul Mihai Voicu – consilier în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării
Durabile.
4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 29 membri ai Comisiei.
Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
5. Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 29 martie 2007.
6. Potrivit art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, propunerea legislativă este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări şi completări a propunerii legislative.
VICEPREŞEDINTE,
MIRCEA DUŞA

SECRETAR,
SEREŞ DENES

Expert: Iulia Toader
2

AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

1

1.

Text iniţial
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.236/2000 privind
regimul ariilor naturale protejate, şi
conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice

2.

3.

2

3

4

Text propunere legislativă pentru
modificarea Legii nr.345 din 19
iulie 2006 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.236/2000
privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice
(publicată în M. Of. nr.650/27 iul.
2006)

Text propus de Comisie

Motivare

Legii nr.345 din 19 iulie 2006
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.236/2000 privind
regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice (publicată
în M. Of. nr.650/27 iul. 2006)

(autorul amendamentului)

Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.236/2000 privind regimul
ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei
sălbatice

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Articol unic. - Ordonanţa de Tehnică legislativă
Guvernului
nr.236/2000
privind Guvernului nr.236/2000 privind urgenţă
a
Guvernului
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regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.625 din 4 decembrie 2000,
aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 462/2001, cu
modificările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează

4.

c1) peisaj - zona terestră ce se poate
delimita clar, cu o structură şi
caracteristici specifice, cu valori şi
structuri naturale specifice, incluzând
şi elemente ale culturii umane, unde
elementele naturale şi cele create prin
activitate umană se influenţează
reciproc;
c2) ansamblu peisagistic - ansamblul
de peisaje;".

regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 625 din 4 decembrie
2000, aprobată cu modificări şi
completări
prin
Legea
nr.
462/2001, modificată ulterior prin
Legea nr.345 din 19 iulie 2006
publicata în M. Of. nr. 650/27 iul.
2006 se modifică şi se completează
după cum urmează:

nr.236/2000 privind regimul
ariilor naturale protejate,
conservarea
habitatelor
naturale, a florei şi faunei
sălbatice,
publicată
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr. 625
din 4 decembrie 2000,
aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.
462/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, se
modifică şi se completează
după cum urmează:

1. La articolul 4, literele c1) şi c2),
vor avea următorul cuprins:

1. La articolul 4, litera c1)
va avea următorul cuprins:

„c1) peisajul desemnează o parte de
teritoriu perceput ca atare de către
populaţie, al cărui caracter este
rezultatul acţiunii şi interacţiunii
factorilor naturali şi/sau umani;

„c1) peisaj - o parte de Corectare din punct de vedere
teritoriu perceput ca atare de gramatical.
către populaţie, al cărui
caracter
este
rezultatul
acţiunii şi
interacţiunii
factorilor naturali şi/sau
umani;”

c2) ansamblul peisagistic - ansamblul
de peisaje;".

c2) Se elimină
Autor: Comisia pentru
administraţie publică,
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amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic
5.

6.

2. La articolul 4, literele v1) – v3),
vor avea următorul cuprins:

2. La articolul 4, literele v1)
şi v3) vor avea următorul
cuprins:

"v1) specii indigene sau specii speciile de plante şi animale sălbatice
care se regăsesc în mod natural în
România şi nu ca urmare a
introducerii accidentale sau forţate de
către om de-a lungul secolelor;

"v1) specii indigene - speciile de Nemodificat
plante şi animale sălbatice care se
regăsesc în mod natural în România
şi nu ca urmare a introducerii
accidentale sau forţate de către om
de-a lungul secolelor;

v3) specii alohtone - speciile
introduse/răspândite, accidental sau
intenţionat,
din
altă
regiune
geografică, ca urmare directă sau
indirectă a activităţii umane, lipsind în
mod natural dintr-o anumită regiune,
cu o evoluţie istorică cunoscută într-o
arie de răspândire naturală, alta decât
zona de interes, care pot fi în
competiţie, pot domina, pot avea un
impact negativ asupra speciilor native,
putând chiar să le înlocuiască;

v3) specii alohtone - speciile Nemodificat
introduse/răspândite, accidental sau
intenţionat,
din
altă
regiune
geografică, ca urmare directă sau
indirectă a activităţii umane, lipsind
în mod natural dintr-o anumită
regiune, cu o evoluţie istorică
cunoscută într-o arie de răspândire
naturală, alta decât zona de interes,
care pot fi în competiţie, pot domina,
pot avea un impact negativ asupra
speciilor indigene, putând chiar să le
înlocuiască;
3. La articolul 4 litera x1) va avea 3.
următorul cuprins:
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"x1) zone interioare ale ariilor naturale
protejate - zonele definite şi delimitate
prin planurile de management, în care
se stabilesc măsuri speciale de
management
sau
se
stabilesc
activităţile permise;

"x1) zone interioare ale ariilor Nemodificat
naturale protejate - zonele definite şi
delimitate
prin
planurile
de
management, în care se stabilesc
măsuri speciale de management;

x2) vecinătatea ariei naturale protejate
- zona din afara limitei unei arii
naturale protejate, din care se poate
genera un impact asupra ariei naturale
protejate de către un proiect sau o
activitate, în funcţie de natura,
mărimea şi/sau localizarea acesteia;

_________________

______________

x3) comunităţi locale - comunităţile
umane situate în interiorul sau în
vecinătatea ariei naturale protejate,
care deţin proprietăţi ori desfăşoară
activităţi tradiţionale pe teritoriul sau
în vecinătatea ariei naturale protejate;

_________________

______________

x4) activităţi tradiţionale - activităţile
de utilizare durabilă a resurselor
naturale desfăşurate de comunităţile
locale
în
scopul
asigurării
subzistenţei."

__________________

_____________
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7.

4. Articolul 15 va avea următorul
cuprins:
"Art. 15. - În vederea îmbunătăţirii
coerenţei ecologice a reţelei de arii
naturale protejate de interes naţional şi
comunitar
se
va
încuraja
managementul
corespunzător
al
zonelor de importanţă majoră pentru
fauna şi flora sălbatice. Aceste zone
sunt cele care, datorită structurii
lineare şi continue, cum sunt râurile
cu malurile lor, sau datorită funcţiilor
de refugiu, cum sunt peticele mici de
pădure ori de zone umede, sunt
esenţiale pentru migrarea, dispersarea
speciilor
sălbatice
şi
pentru
schimburile genetice dintre aceste
specii."

4.

"Art. 15. - În vederea îmbunătăţirii Nemodificat
coerenţei ecologice a reţelei de arii
naturale protejate de interes naţional
se va încuraja managementul
corespunzător
al
zonelor
de
importanţă majoră pentru speciile de
floră şi faună sălbatice. Aceste zone
sunt cele care, datorită structurii
lineare şi continue, cum sunt râurile
cu malurile lor, suprafeţele mici de
pădure, zonele umede, au rol de
refugiu sau sunt esenţiale pentru
migrarea,
dispersarea
speciilor
sălbatice şi pentru schimburile
genetice dintre aceste specii."

8.

5. La articolul 16, alineatul
(2) va avea următorul
cuprins:
"(2)
Administrarea
parcurilor
naţionale, parcurilor naturale, a
siturilor de interes comunitar şi a
ariilor
de
protecţie
specială
avifaunistice se realizează de structuri
de administrare special constituite, cu

_________________
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"(2) Administrarea parcurilor
naţionale, parcurilor naturale,
a
siturilor
de
interes
comunitar şi a ariilor de
protecţie
specială
avifaunistice se realizează de

Înlocuirea
denumirii
„Agenţiei Naţionale pentru
Arii Naturale Protejate si
Conservarea Biodiversităţii”
cu „Agenţia Naţională pentru
Arii Naturale Protejate”.

structuri de administrare
special
constituite,
cu
personalitate juridică, aflate
în subordinea şi/sau în
coordonarea
Agenţiei
Naţionale
pentru
Arii
Naturale Protejate."

personalitate juridică, aflate în
subordinea şi/sau în coordonarea
Agenţiei Naţionale pentru Arii
Naturale Protejate şi Conservarea
Biodiversităţii."

S-a eliminat „conservarea
biodiversităţii” pentru ca
atribuţiile Agenţiei sa nu fie
prea diverse si sa se piardă
eficienta acestei structuri
pentru administrare.

Autor: deputat Petru Lificiu
– independent
6. La articolul 17, litera a)
va avea următorul cuprins:

9.
"a) Agenţia Naţională pentru Arii
Naturale Protejate şi Conservarea
Biodiversităţii, împreună cu Academia
Română, pentru ariile naturale
protejate, declarate prin legi sau
hotărâri ale Guvernului;
b) autorităţile administraţiei publice
locale, cu acordul Agenţiei Naţionale
pentru Arii Naturale Protejate şi
Conservarea Biodiversităţii, pentru
ariile naturale protejate, declarate prin
hotărâri ale acestora."

_________________

„a)
autorităţii
publice
centrale pentru protecţia
mediului,
împreună
cu
Academia Română, pentru
ariile naturale protejate,
declarate prin legi sau
hotărâri ale Guvernului;”

Autor: deputat Petru Lificiu
– independent
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O agenţie are rol de
implementare şi nu de
reglementare. Nu i se poate
cere
unei
agenţii
să
stabilească modalităţile de
administrare
ale
ariilor
naturale protejate, pentru că
nu poate emite acte normative
care să fie publicate în
monitorul oficial.
ANAP ar trebui în această
perioadă de tranziţie să
administreze pur şi simplu, iar
APM locale să reglementeze
activităţile şi să supravegheze
conservarea ariilor protejate.
Textul iniţial în OUG: „Art.
17. - Responsabilităţile pentru

stabilirea modalităţilor de
administrare a ariilor naturale
protejate şi a altor bunuri ale
patrimoniului natural, puse
sub regim special de protecţie
şi conservare, revin după cum
urmează:
10.

(1) 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;
c) posibilităţile de asigurare a
resurselor financiare suplimentare
pentru asigurarea unei funcţionări
corespunzătoare a administraţiei

5. La articolul 18, alin.(1) litera c), 7. La articolul 18 alineatul
(1), litera c) va avea
va avea următorul cuprins :
următorul cuprins :

c) posibilităţile de asigurare a
resurselor
financiare
pentru
asigurarea
unei
funcţionări
corespunzătoare a administraţiei

„c) posibilităţile de asigurare
a resurselor financiare pentru
asigurarea personalului şi a
mijloacelor necesare pentru
buna administrare;”
Autor: Comisia pentru
administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic
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Modificarea literei c) implică
referirea doar la structurile de
administrare (“administraţia”
conf. textului) nu şi pentru
custozi.

11.

8. La articolul 18 alineatul
(1) după litera c) se
introduce o nouă literă,
litera d) cu următorul
cuprins :
____________________

___________________

„d) capacităţile şi interesul
unor
foruri
ştiinţifice,
universităţi, instituţii de
cercetare şi învăţământ din
sectorul public şi privat,
organizaţii
profesionale
guvernamentale
şi
neguvernamentale de a-şi
asuma responsabilităţile de
administrare a unor categorii
de arii naturale protejate, cu
asigurarea
resurselor
necesare, financiare şi de
personal,
sub
controlul
autorităţilor
naţionale
responsabile.”
Autor: Comisia pentru
administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic
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Modalităţile de administrare
trebuie sa se refere si la
capacitatea
(tehnică,
ştiinţifică)
a
persoanei
fizice/juridice de a administra
o arie naturală protejată nu
doar capacitatea financiară să
conteze.

12.

6. La articolul 18, alin.(5), se va
introduce după lit. b) o nouă literă,
lit.c), care va avea următorul
cuprins:

9. La articolul 18 alineatul
(5), după litera b) se
introduce litera c) cu
următorul cuprins:

c) consilii ştiinţifice de îndrumare şi
monitorizare ştiinţifică,
pentru
administrarea
ariilor
naturale
protejate, prevăzute la alin. (3) şi (4)

„c) consilii ştiinţifice cu rol
de autoritate ştiinţifică pentru
administrarea ariilor naturale
protejate, prevăzute la alin.
(3) şi (4)”

Autor: deputat Petru Lificiu
– independent
13.

7. La articolul 18, alin.(6), litera b), 10. La articolul 18 alineatul
va avea următorul cuprins:
(6), litera b) va avea
următorul cuprins:
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Se completează alin.5 cu
litera c) pentru ca Structurile
de
administrare
special
constituite au
consilii
consultative de administrare
dar si consilii ştiinţifice.
Este foarte important ca
aceste consilii ştiinţifice sa nu
ramana doar cu rol de
indrumare si monotorizare.
Consiliile stiintifice sunt in
acest moment singura forta
administrativa care poate tine
piept
influentelor
si
presiunilor exterioare. Este
foarte important sa eliminam
formularea « de indrumare si
monitorizare stiintifica

b) de organizaţiile cărora li se atribuie
dreptul de a administra o arie naturală
protejată şi care consimt să contribuie
din surse proprii la asigurarea
mijloacelor financiare şi/sau tehnice,
necesare pentru buna administrare,
potrivit planului de management

b) de organizaţiile cărora li se
atribuie dreptul de a administra o arie
naturală protejată şi care consimt să
contribuie din surse proprii la
asigurarea mijloacelor financiare şi
tehnice, necesare pentru buna
administrare, potrivit planului de
management.

b) de organizaţiile cărora li
se atribuie dreptul de a
administra o arie naturală
protejată şi care consimt să
contribuie din surse proprii la
asigurarea
mijloacelor
financiare şi/sau tehnice,
necesare
pentru
buna
administrare,
potrivit
planului de management.

Organizaţiile cărora li se
atribuie
dreptul
de
a
administra o arie naturală
protejată
trebuie
să
contribuie cu surse proprii la
asigurarea
mijloacelor
financiare şi tehnice.

Autor: Comisia pentru
administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic
8. La articolul 18, alin. (7), va 11. La articolul 18, alin.
avea următorul cuprins:
(7), va avea următorul
cuprins:

14.

(7)
Consiliile
consultative
de
administrare se organizează la
propunerea
administraţiei
ariei
protejate, cu aprobarea Agenţiei
Naţionale pentru Arii Naturale
Protejate
şi
Conservarea
Biodiversităţii.

(7)
Componenta
Consiliilor
consultative de administrare se
stabileste
la
propunerea
administraţiei ariei protejate, cu
aprobarea Agenţiei Naţionale pentru
Arii
Naturale
Protejate
şi
Conservarea Biodiversităţii.

„(7) Componenţa consiliilor
consultative de administrare
se stabileşte la propunerea
administraţiei ariei protejate,
cu
aprobarea
Agenţiei
Naţionale
pentru
Arii
Naturale Protejate.”
Autor: deputat Petru Lificiu
– independent
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Pentru eficientizarea
rolului Agenţiei Naţionale
pentru Arii Protejate care
trebuie să aibă numai scopul
de administrare a ariilor
naturale protejate.

15.

La
articolul
18,
9. La articolul 18, alin.(8), se 12.
alineatul (8) se abrogă.
elimină.
A fost introdus la alin.(5)
lit.c).

(8) Structurile de administrare special
constituite pentru administrarea ariilor
naturale protejate, prevăzute la alin.
(3) şi (4), vor fi îndrumate şi
supravegheate de un consiliu ştiinţific.
16.

10. La articolul 18, alin.(12), va 13.
La
articolul
18,
avea următorul cuprins:
alineatul (12) va avea
următorul cuprins:
(12) Consiliile ştiinţifice ale parcurilor
naţionale şi naturale analizează, în
vederea avizării, solicitările de
desfăşurare a oricăror activităţi
susceptibile să aibă impact negativ
asupra ariei naturale protejate, precum
şi orice studii privind activităţi şi
dezvoltări ce ar urma să se desfăşoare
pe suprafaţa sau în imediata vecinătate
a ariilor naturale protejate.

(12)
Consiliile
ştiinţifice
ale
parcurilor naţionale şi naturale
analizează, în vederea avizării,
solicitările de desfăşurare a oricăror
activităţi susceptibile să aibă impact
negativ asupra ariei naturale
protejate, precum şi orice studii
privind activităţi, planuri si programe
ce ar urma să se desfăşoare pe
suprafaţa sau în vecinătate a ariilor
naturale protejate.

(12) Consiliile ştiinţifice ale
parcurilor
naţionale
şi
naturale
analizează,
în
vederea avizării, solicitările
de desfăşurare a oricăror
activităţi susceptibile să aibă
impact negativ asupra ariei
naturale protejate, precum şi
orice studii privind activităţi,
planuri si programe ce ar
urma să se desfăşoare pe
suprafaţa sau în vecinătatea
ariilor naturale protejate.
Autor: deputat Petru Lificiu
– independent
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S-a înlocuit dezvoltări cu
planuri şi programe, şi
imediata vecinătate, pentru
corectitudine în exprimare.

La
articolul
11. La articolul 18, alin. (14), se 14.
alineatul 14 se abrogă.
elimină.

17.
(14) Consiliile ştiinţifice ale parcurilor
naţionale şi naturale analizează, în
vederea avizării, solicitările de
desfăşurare a oricăror activităţi
susceptibile să aibă impact negativ
asupra ariei naturale protejate, precum
şi orice studii privind activităţi şi
dezvoltări ce ar urma să se desfăşoare
pe suprafaţa sau în imediata vecinătate
a ariilor naturale protejate.

Aceleasi prevederi sunt la
alin.(12).

12. La articolul 18, alin.(15), va 15.
avea următorul cuprins:

18.
(15)
În
cazurile
rezervaţiilor
ştiinţifice,
rezervaţiilor
naturale,
monumentelor naturii şi ale celorlalte
bunuri ale patrimoniului natural
supuse unui regim special de
protecţie, care nu sunt cuprinse în
perimetrele rezervaţiilor biosferei, ale
parcurilor naţionale şi parcurilor
naturale,
ariilor
speciale
de
conservare, ariilor de protecţie
specială avifaunistică, administrarea
se poate asigura prin una dintre
modalităţile prevăzute la alin. (2) lit.
b) şi c), pe bază de convenţii
încheiate, după caz, cu autoritatea
centrală publică teritorială pentru
protecţia mediului.

18,

(15)
În cazurile rezervaţiilor Nemodificat
ştiinţifice, rezervaţiilor naturale,
monumentelor naturii şi ale celorlalte
bunuri ale patrimoniului natural
supuse unui regim special de
protecţie, care nu sunt cuprinse în
perimetrele rezervaţiilor biosferei,
ale parcurilor naţionale şi parcurilor
naturale,
ariilor
speciale
de
conservare, ariilor de protecţie
specială avifaunistică, administrarea
se poate asigura prin una dintre
modalităţile prevăzute la alin. (2) lit.
b) şi c), pe bază de convenţii
încheiate, după caz, cu autoritatea
publică judeţeană sau regională
pentru protecţia mediului.
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13. La articolul 18, alin.(17), va 16.
La
articolul
18,
avea următorul cuprins:
alineatul (17), va avea
următorul cuprins:

19.

(17) În situaţiile în care în aceeaşi
zonă există arii naturale protejate şi
alte bunuri ale patrimoniului natural,
supuse unui regim special de
protecţie, dar pentru care nu se
constituie structuri de administrare
speciale sau nu s-a dat spre
administrare
unor
custozi
administrarea lor, se poate asigura de
către un singur organ de administrare,
în coordonarea directă a autorităţii
publice teritoriale a protecţiei
mediului, cu aprobarea Agenţiei
Naţionale pentru Arii Naturale
Protejate
şi
Conservarea
Biodiversităţii."

(17) În situaţiile în care în aceeaşi
zonă există arii naturale protejate şi
alte bunuri ale patrimoniului natural,
supuse unui regim special de
protecţie, dar pentru care nu se
constituie structuri de administrare
speciale sau nu s-au incredintat spre
administrare
unor
custozi,
administrarea lor, se poate asigura de
către un singur administrator, în
coordonarea directă a autorităţii
publice judetene pentru protecţia
mediului, cu aprobarea Agenţiei
Naţionale pentru Arii Naturale
Protejate
şi
Conservarea
Biodiversităţii."

(17) În situaţiile în care în
aceeaşi zonă există arii
naturale protejate şi alte
bunuri ale patrimoniului
natural, supuse unui regim
special de protecţie, dar
pentru care nu se constituie
structuri de administrare
speciale
sau
nu
s-au
încredinţat spre administrare
unor custozi, administrarea
lor, se poate asigura de către
un singur administrator, în
coordonarea
directă
a
autorităţii publice judeţene
pentru protecţia mediului, cu
aprobarea Agenţiei Naţionale
pentru
Arii
Naturale
Protejate."

Pentru eficientizarea rolului
Agenţiei Naţionale pentru
Arii Protejate care trebuie să
aibă numai scopul de
administrare a ariilor naturale
protejate.

Autor: deputat Petru Lificiu
– independent
20.

La
articolul
19,
14. Articolul 19 alin. (1), (2), (3), 17.
(4), (5), (6) şi (7) vor avea alineatele (1) – (7) vor avea
următorul cuprins :
următorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Planurile de "Art. 19. - (1) Planurile de Art. 19. - (1) Planurile de Textul iniţial produce multe
şi confuzii, custozii care au
management şi regulamentele ariilor management şi regulamentele ariilor management
15

naturale protejate, care reglementează
desfăşurarea tuturor activităţilor din
aria naturală protejată, se elaborează
de administratorii ariilor naturale
protejate şi se aprobă de Agenţia
Naţională pentru Arii Naturale
Protejate
şi
Conservarea
Biodiversităţii, cu avizul Academiei
Române.

naturale
protejate,
care
reglementează desfăşurarea tuturor
activităţilor din aria naturală
protejată,
se
elaborează
de
administratorii
ariilor
naturale
protejate si/ sau custozi, se aprobă de
autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului cu avizul Agenţiei
Naţionale pentru Arii Naturale
Protejate
şi
Conservarea
Biodiversităţii
si
cu
avizul
Academiei Române.

regulamentele ariilor naturale
protejate, care reglementează
desfăşurarea
tuturor
activităţilor din aria naturală
protejată, se elaborează de
administratorii
ariilor
naturale protejate şi/sau
custozi, se aprobă de
autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului cu
avizul Agenţiei Naţionale
pentru
Arii
Naturale
Protejate şi cu avizul
Academiei Române.

obligaţia de a elabora planuri
de management
au fost
unităţi, aprobarea nu se poate
face decât prin ordin al
autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului.

(2) Până la aprobarea planurilor de
management de către Guvern,
managementul
ariilor
naturale
protejate se asigură în baza ordinului
emis de autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului.

(2) Autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului propune
Guvernului, aprobarea planurilor de
management al ariilor naturale
protejate in functie de categoria,
suprafata si importanta la nivel
national si international al ariei
naturale protejate;

(2)
Autoritatea
publică
centrală pentru protecţia
mediului
propune
Guvernului,
aprobarea
planurilor de management şi
a
regulamentelor
rezervaţiilor
biosferei,
parcurilor
naţionale
şi
parcurilor naturale.
Până la aprobarea planurilor
de management de către
Guvern,
managementul
acestora se asigură în baza
ordinului emis de autoritatea
publică
centrală
pentru
protecţia mediului.
Pentru celelalte categorii de

Modificari propuse din punct
de vedere. al respectarii
tehnicii legislative;
Nu va fi necesar ca toate
planurile de management sa
fie aprobate prin HG.
Pentru precizie si coerenta
legislativa
Modificarea planurilor de
management se face din
motive concrete si prin acte
de reglementare de acelasi
nivel cu cel prin care au fost
aprobate.
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arii
naturale
protejate
planurile de management şi
regulamentele se aproba prin
ordin al autorităţii publice
centrale pentru protecţia
mediului.
Autor: deputat Petru Lificiu
– independent
(3) La elaborarea planurilor de
management administratorii ariilor
naturale protejate au obligaţia să
consulte factorii de interes din zona
ariei naturale protejate.

(3) La elaborarea planurilor de Nemodificat
management administratorii ariilor
naturale protejate si sau custozii au
obligaţia să consulte factorii de
interes din perimetrul si vecinătatea
ariei naturale protejate si societatea
civila.

(4) Măsurile de management al ariilor
naturale protejate se elaborează astfel
încât să ţină cont de exigenţele
economice, sociale şi culturale,
precum şi de particularităţile regionale
şi locale ale zonei.

(4) Măsurile de management al Nemodificat
ariilor
naturale
protejate
se
elaborează astfel încât să se menţină
o stare favorabilă de conservare dar
ţinând cont şi de exigenţele
economice, sociale, culturale precum
şi de particularităţile regionale şi
locale ale zonei.

Reglementarea
conţinutului
(5)
Reglementarea
conţinutului (5)
planurilor de management se va face planurilor de management se face
prin ordin al autorităţii publice
prin acte normative specifice.
centrale pentru protecţia mediului la
propunerea
Agenţiei
Naţionale
pentru Arii Naturale Protejate şi
17

(5)
Reglementarea
conţinutului planurilor de
management se face prin
ordin al autorităţii publice
centrale pentru protecţia

Tehnică legislativă.

(6)
Modificarea
planurilor
de
management se poate face de
administratorii sau custozii ariilor
naturale
protejate,
cu
avizul
consiliului ştiinţific şi al Academiei
Române, precum şi cu aprobarea
Agenţiei Naţionale pentru Arii
Naturale Protejate şi Conservarea
Biodiversităţii.

Conservarea Biodiversităţii si cu
avizul Academiei Române in termen
de 30 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei legi.

mediului
la
propunerea
Agenţiei Naţionale pentru
Arii Naturale Protejate si cu
avizul Academiei Române.

(6) Modificarea planurilor de
management se poate face conform
prevederilor legale la propunerea
administratiilor sau custozilor ariilor
naturale
protejate,
cu
avizul
consiliului ştiinţific şi al Academiei
Române, precum şi cu aprobarea
Agenţiei Naţionale pentru Arii
Naturale Protejate şi Conservarea
Biodiversităţii.

(6) Modificarea planurilor de
management se poate face
conform prevederilor legale
la
propunerea
administraţiilor
sau
custozilor ariilor naturale
protejate,
cu
avizul
consiliului ştiinţific şi al
Academiei Române, precum
şi cu aprobarea Agenţiei
Naţionale
pentru
Arii
Naturale Protejate.
Autor: deputat Petru Lificiu independent

(7)
Respectarea
planurilor
de
management şi a regulamentelor este
obligatorie pentru administratorii
ariilor naturale protejate, precum şi
pentru persoanele fizice şi juridice
care deţin sau administrează terenuri
şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară
activităţi în perimetrul şi în
vecinătatea ariei naturale protejate.

(7) Respectarea planurilor de
Nemodificat
management şi a regulamentelor este
obligatorie pentru administratorii
ariilor naturale protejate, custozi,
precum şi pentru persoanele fizice şi
juridice care deţin sau administrează
terenuri şi alte bunuri şi/sau care
desfăşoară activităţi în perimetrul şi
în vecinătatea ariei naturale protejate.
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Pentru eficientizarea rolului
Agenţiei Naţionale pentru
Arii Protejate care trebuie să
aibă numai scopul de
administrare a ariilor naturale
protejate.

15. Articolul 191, alin. (1), alin.(5), 18. La articolul 191,
alin.(6), alin.(8) şi alin. (9) vor avea alineatele (1) şi (5) vor avea
următorul cuprins:
următorul cuprins:

21.

(1) Zonarea internă a ariilor naturale
protejate se face prin planul de
management, prin definirea şi
delimitarea zonelor de conservare
specială, a zonelor cu protecţie strictă
echivalente rezervaţiilor ştiinţifice, a
zonelor de interes special din punctul
de vedere al biodiversităţii, zonelor de
dezvoltare durabilă a activităţilor
umane şi a zonelor de dezvoltare
turistică,
conform
obiectivelor
specifice fiecărei arii naturale
protejate.
(2) Zonele de conservare specială
cuprind cele mai valoroase elemente
ale patrimoniului natural din interiorul
parcurilor naţionale şi parcurilor
naturale şi sunt asimilabile integral
sau pot include rezervaţii ştiinţifice,
rezervaţii naturale, inclusiv de tip
peisagistic, monumente ale naturii,
arii speciale de conservare, arii de
protecţie specială avifaunistică, zone
protejate pentru monumentele istorice
de valoare naţională excepţională,
după caz.

Art.191 - (1) Zonarea internă a ariilor Nemodificat
naturale protejate se face prin planul
de management, prin definirea şi
delimitarea după caz a zonelor de
conservare specială, a zonelor cu
protecţie
strictă
echivalente
rezervaţiilor ştiinţifice, a zonelor de
interes special din punctul de vedere
al
biodiversităţii,
zonelor
de
dezvoltare durabilă a activităţilor
umane inclusiv turistice, conform
obiectivelor specifice fiecărei arii
naturale protejate.
__________________
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_____________

(3) Zone cu protecţie strictă - zonele
din arii naturale protejate, în care se
interzice
desfăşurarea
oricăror
activităţi
umane,
cu
excepţia
activităţilor de cercetare, educaţie şi
formele de turism definite în planurile
de management.
(4) Zone de interes special din punctul
de vedere al biodiversităţii - zonele
din rezervaţii ale biosferei, parcuri
naţionale, parcuri naturale, arii
speciale
de
protecţie
specială
avifaunistică şi arii de conservare
specială în care se impun măsuri
speciale pentru conservarea unor
habitate şi/sau specii.
(5) Zone de dezvoltare durabilă a
activităţilor umane zonele în care se
permit
activităţi
de
investiţii/dezvoltare,
dar
cu
respectarea principiului de utilizare
durabilă a resurselor naturale şi de
prevenire a oricăror efecte negative
asupra biodiversităţii.

_________________

_____________

_________________

_____________

(5) Zone de dezvoltare durabilă a
activităţilor umane zonele în care se
permit
activităţi
de
investiţii,dezvoltare de planuri si
programe inclusiv , activităţi turistice
care presupun investiţii speciale. dar
cu respectarea principiului de
utilizare durabilă a resurselor
naturale şi de prevenire a oricăror
efecte negative asupra biodiversităţii.

(5) Zone de dezvoltare
durabilă
a
activităţilor
umane - zonele în care se
permit activităţi de investiţii,
dezvoltare de planuri şi
programe inclusiv, activităţi
turistice
care
presupun
investiţii speciale. dar cu
respectarea principiului de
utilizare durabilă a resurselor
naturale şi de prevenire a
oricăror efecte negative
asupra biodiversităţii.
Autor: Petru Lificiu independent
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Tehnică legislativă.

19. La articolul 191, Se abrogă pentru că a fost
introdus la alin. (5).
alineatul (6) se abrogă.

(6) Zone de dezvoltare turistică - (6) Se elimină.
zonele în care se permite dezvoltarea
de activităţi turistice care presupun
investiţii speciale.
(7) Până la aprobarea planurilor de
management, zonele de conservare
specială se stabilesc provizoriu prin
ordin al autorităţii publice centrale
pentru mediu.

(8) Până la aprobarea planului de
management pentru fiecare parc
naţional sau parc natural, care va
reglementa în amănunt regimul de
protecţie şi zonarea detaliată, în
zonele de conservare specială se
interzic orice forme de exploatare sau
utilizare a resurselor naturale, precum
şi orice forme de folosire a terenurilor,
incompatibile cu scopul de protecţie
şi/sau de conservare.

_________________

______________

20. La articolul
alineatul (8) va
următorul cuprins :

191,
avea

(8) Până la aprobarea planului de Nemodificat
management pentru fiecare parc
naţional sau parc natural, care va
reglementa regimul de protecţie şi
zonarea interna, în zonele de
conservare specială se interzic orice
forme de exploatare sau utilizare a
resurselor naturale, precum şi orice
forme de folosire a terenurilor,
incompatibile cu scopul de protecţie
şi/sau de conservare.
21. La alineatul 191, partea
introductivă a alineatului
(9) va avea următorul
cuprins:

(9) Prin excepţie de la prevederile (9) In zonele de conservare specială Nemodificat
alin. (4), în zonele de conservare din parcurile naţionale şi din
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specială din parcurile naţionale şi din
parcurile
naturale,
în
afara
perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice cu
regim strict de protecţie se pot
desfăşura următoarele activităţi:
a) de natură ştiinţifică şi educativă;
b) turismul controlat;
c) utilizarea raţională a pajiştilor
pentru cosit şi/sau păşunat numai cu
animalele domestice, proprietatea
membrilor comunităţilor ce deţin
păşuni în interiorul parcului, pe
supafeţele, în perioadele şi cu speciile
şi efectivele aprobate de administraţia
parcului, astfel încât să nu fie afectate
habitatele naturale şi speciile de floră
şi faună prezente în zona de
conservare specială;
d) localizarea şi stingerea operativă a
incendiilor;
e) intervenţiile pentru menţinerea
habitatelor în vederea protejării
anumitor specii, grupuri de specii sau
comunităţi biotice care constituie
obiectul protecţiei, în urma aprobării
de către autoritatea publică centrală
care răspunde de silvicultură şi mediu
a planului de acţiune provizoriu,
elaborat în acest scop de consiliul
ştiinţific al parcului şi valabil până la
intrarea în vigoare a planului de
management;

parcurile
naturale,
în
afara
perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice
cu regim strict de protecţie se pot
desfăşura următoarele activităţi:
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f) intervenţiile în scopul protecţiei şi
menţinerii ecosistemelor naturale şi al
reabilitării
unor
ecosisteme
necorespunzătoare sau degradate, la
propunerea consiliului ştiinţific al
ariei naturale protejate, în urma
aprobării de către autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură
şi de către autoritatea publică centrală
responsabilă
pentru
protecţia
mediului;
g) acţiunile de înlăturare a efectelor
unor calamităţi, în baza aprobărilor
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură şi autorităţii
publice centrale responsabile pentru
protecţia mediului, la propunerea
consiliului ştiinţific al ariei naturale
protejate;
h) acţiunile de prevenire a înmulţirii în
masă a dăunătorilor forestieri şi de
monitorizare a acestora, cu avizul
consiliului ştiinţific al ariei naturale
protejate.
(10) Până la aprobarea planului de
management pentru fiecare rezervaţie
a biosferei, parc naţional şi parc
natural, în suprafeţele situate în afara
zonelor de conservare specială se pot
desfăşura următoarele activităţi:

__________________

a) activităţile prevăzute la alin. (9);
b) activităţi tradiţionale de utilizare a
23

_____________

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 persoanele
fizice şi juridice care deţin terenuri în
interiorul parcului sau de comunităţile
locale, cu aprobarea administraţiei
ariei naturale protejate;
c) lucrări de îngrijire şi conducere a
arboretelor tinere, lucrări de
conservare şi lucrări de igienizare;
d) aplicarea de tratamente cu grad
mare
de
intensivitate,
care
promovează regenerarea pe cale
naturală a arboretelor. În parcurile
naţionale se pot aplica: tratamentul
tăierilor
de
transformare
spre
grădinărit,
tratamentul
tăierilor
grădinărite
şi
cvasigrădinărite,
tratamentul tăierilor progresive cu
perioadă lungă de regenerare şi
tratamentul tăierilor în crâng, în
salcâmete şi zăvoaie de plop şi salcie.
În parcurile naturale se mai pot aplica
şi tratamentele tăierilor succesive şi
progresive clasice sau în margine de
masiv;
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e) orice alte activităţi aprobate de
administraţia parcului şi de consiliul
ştiinţific, care nu pun în pericol
conservarea patrimoniului natural al
ariei naturale protejate.
(11) În rezervaţiile ştiinţifice nu se
permite nici o activitate de exploatare
a resurselor naturale din rezervaţii
ştiinţifice, singurele activităţi permise
fiind cele de cercetare/educaţie.
(12) În zonele de protecţie strictă nu
se permite nici o activitate de
exploatare a resurselor naturale din
rezervaţii
ştiinţifice,
singurele
activităţi permise fiind cele de
cercetare/educaţie şi turism controlat.
(13) Amenajamentele silvice ale
unităţilor de producţie ce intră în
componenţa ariilor naturale protejate
vor fi revizuite în mod obligatoriu în
conformitate cu prevederile planurilor
de management.
(14) Planurile de dezvoltare locală se
modifică pentru zonele incluse în arii
naturale protejate în conformitate cu
prevederile planurilor de management,
respectiv cu obiectivele de conservare
a ariilor naturale protejate care nu
dispun de plan de management."
22.

__________________

_______________

_________________

______________

_________________

_____________

__________________

_____________

La
articolul
21,
16. La articolul 21, alineatul (2), va 22.
alineatul (2) va avea
avea următorul cuprins:
următorul cuprins:
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"(2) Pentru terenurile din arii naturale
protejate, deţinute în regim de
proprietate privată, proprietarii vor
primi compensaţii pentru respectarea
prevederilor planului de management
al ariei naturale protejate. Modalitatea
de solicitare, de calcul şi de acordare a
compensaţiilor se stabileşte de
autorităţile
publice
centrale
responsabile pentru reglementarea
gestionării terenurilor şi/sau a
resurselor în cauză prin act normativ,
ce se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, în termen de 90 de
zile*) de la publicarea prezentei legi."

"(2) Pentru suprafetele terestre,
acvatice si resursele naturale din
ariile naturale protejate, siturile de
interes comunitar, ariile de protectie
speciala avifaunistica, deţinute în
regim de proprietate privată, si
pentru care sunt stabilite restrictii de
utilizare, proprietarii vor primi
compensaţii
pentru
respectarea
prevederilor planului de management
. Modalitatea de solicitare, de calcul
şi de acordare a compensaţiilor se
stabileşte în termen de 90 de zile de
la intrarea in vigoare a prezentei
legi, de autorităţile publice centrale
responsabile pentru reglementarea
gestionării terenurilor, apelor şi/sau a
resurselor în cauză , prin Hotarare a
Guvernului la propunerea autoritatii
centrale care raspunde de protectia
mediului.

"(2)
Pentru
suprafeţele
terestre, acvatice şi resursele
naturale din ariile naturale
protejate, siturile de interes
comunitar, ariile de protecţie
specială
avifaunistică
deţinute
în
regim
de
proprietate privată, şi pentru
care sunt stabilite restricţii de
utilizare, proprietarii vor
primi compensaţii pentru
respectarea
prevederilor
planului de management .
Modalitatea de solicitare, de
calcul şi de acordare a
compensaţiilor se stabileşte
până la data de 1
octombrie
2007,
prin
hotărâre a Guvernului la
propunerea
autorităţii
centrale care răspunde de
protecţia mediului.

Prevederea
este
incompletă, nu au fost
precizate toate categoriile de
resurse şi situri naturale.
Compensaţiile
trebuie
acordate în funcţie de
restricţiile impuse privind
restricţionarea
utilizării
resurselor naturale şi a
interzicerii
anumitor
activităţi.
Tehnică legislativă.

Autor: deputat Petru Lificiu independent
23. La articolul 21 se
introduc alineatele (3) şi (4)
cu următorul cuprins :
____________________

_____________
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Asigurarea
unor
(3)
Proprietarii,
pentru
concesionarii, administratorii compensaţii
proprietarii
de
terrnuri
din
de terenuri extravilane situate

în arii naturale protejate ariile naturale protejate care
supuse unor restricţii de sunt opriţi să desfăşoare
utilizare,
conform anumite activităţi în zonă.
prevederilor
prezentei
ordonanţei de urgenţă, sunt
scutiţi de plata impozitului
pe teren.
__________________

_________________

(4) Scutirea de la plata
impozitului pe teren se
acordă
în
baza
unei
confirmări
emise
de
administraţia ariei naturale
protejate sau de Agenţia
Naţională
pentru
Arii
Naturale Protejate.
Autor: deputat Petru Lificiu independent

17. Articolul 23 va avea următorul 24.
La
articolul
23,
cuprins:
alineatul (1) va avea
următorul cuprins:

23.

(1) Resursele financiare necesare
bunei administrări a ariilor naturale
protejate de interes naţional se asigură
din bugetul autorităţii publice centrale
de protecţie a mediului, la solicitarea
Agenţiei Naţionale pentru Arii
Naturale Protejate şi Conservarea
Biodiversităţii, fiind destinate pentru
funcţionarea administraţiei şi pentru

"Art. 23. - (1) Resursele financiare
necesare bunei administrări a ariilor
naturale protejate de interes naţional
se asigură din bugetul autorităţii
publice centrale de protecţie a
mediului, la solicitarea Agenţiei
Naţionale pentru Arii Naturale
Protejate
şi
Conservarea
Biodiversităţii, pentru structurile de
27

„Art.23. - (1) Resursele
financiare necesare bunei
administrări a ariilor naturale
protejate de interes naţional
se asigură din bugetul
autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului, la
solicitarea
Agenţiei
Naţionale
pentru
Arii

Structurile de administrare
special
constituite
în
subordinea
unor
regii
autonome,
companii
şi
societăţi
naţionale
şi
comerciale, autorităţi ale
administraţiei publice locale,
servicii descentralizate ale
administraţiei
publice

desfăşurarea
activităţilor
conservare şi educaţie.

de administrare special constituite,
subordonate direct, fiind destinate
pentru funcţionarea administraţiei şi
pentru desfăşurarea activităţilor de
conservare şi educaţie.

Naturale Protejate, fiind
destinate pentru funcţionarea
administraţiei
şi
pentru
desfăşurarea activităţilor de
conservare şi educaţie.

Autor: Comisia pentru
administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic
(2) Pentru completarea resurselor
financiare necesare bunei administrări
a ariilor naturale protejate, potrivit
planurilor
de
management
şi
regulamentelor,
administratorii
acestora pot institui un sistem de tarife
ce se stabileşte de administratorul
ariei naturale protejate, cu avizul
Agenţiei Naţionale pentru Arii
Naturale Protejate şi Conservarea
Biodiversităţii.
(3) Tarifele se plătesc de persoanele
fizice şi juridice care beneficiază de
bunurile, serviciile şi activităţile

_________________

______________

_________________

_______________
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centrale, instituţii ştiinţifice,
de cercetare şi de învăţământ
din sectorul public şi privat,
muzee,
organizaţii
neguvernamentale, constituite
potrivit legii asigura suportul
financiar
necesar
administrarii, si pot aplica si
pentru finantari prin proiecte.
In cazul in care bugetul este
asigurat
de
autoritatea
centrala pentru protectia
mediului
pentru
toate
structurile de administrare,
acestea ar trebui sa fie in
subordine si nu in coordonare.

specifice desfăşurate în ariile naturale
protejate,
în
conformitate
cu
prevederile
regulamentului
ariei
naturale protejate."
18. Articolul 241, alin.(1) va avea 25. La articolul
următorul cuprins:
alineatul (1) va
următorul cuprins:

24.

(1)
Pentru
toate
bunurile
patrimoniului, aflate sub regim de
protecţie conform legii, se stabileşte o
valoare de conservare, care să
simbolizeze
valoarea
bunului
respectiv pentru patrimoniul natural
naţional. Valoarea de conservare a
speciilor protejate se stabileşte prin
hotărâre a Guvernului.

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

„Art.241. - (1) Pentru toate bunurile
patrimoniului natural, aflate sub
regim de protecţie conform legii, se
stabileşte o valoare de conservare,
care să simbolizeze valoarea bunului
respectiv pentru patrimoniul natural
naţional. Valoarea de conservare a
speciilor protejate de flora si fauna
salbatice si a
altor bunuri ale
patrimoniului
natural
stabilite
conform prevederilor legale in
vigoare se stabileşte prin Hotărâre a
Guvernului in termen de sase luni
de la intrarea in vigoare a prezetei
legi.

_______________
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241,
avea

„Art.241 - (1) Pentru toate
bunurile
patrimoniului
natural, aflate sub regim de
protecţie conform legii, se
stabileşte o valoare de
conservare,
care
să
simbolizeze valoarea bunului
respectiv pentru patrimoniul
natural naţional. Valoarea de
conservare
a
speciilor
protejate de floră şi faună
sălbatice si a altor bunuri ale
patrimoniului
natural
stabilite
conform
prevederilor legale in vigoare
se
reglementează
prin
hotărâre a Guvernului
Autor: deputat Petru Lificiu independent
____________

Pentru
toate
bunurile
patrimoniului natural aşa cum
sunt stipulate in lege se va
stabili
o
valoare
de
conservare.

această valoare de plăteşte de
făptuitor, sumele constituindu-se întrun fond utilizat pentru conservarea
biodiversităţii.
(3) În cazul în care avizul favorabil al
unei instituţii a contribuit la
distrugerea bunului patrimoniului
natural, contravaloarea acestuia se
achită de instituţia sau instituţiile
respective.
19. Articolul 261,
următorul cuprins:

25.
"Art. 261. - În vederea protejării
habitatelor naturale şi a speciilor
indigene, introducerea de specii
alohtone, precum şi intervenţiile
asupra
speciilor
invazive
se
reglementează de autoritatea publică
centrală pentru protecţia mediului prin
acte normative specifice."
26.

va

avea 26.

Art. 261. - În vederea protejării Nemodificat
habitatelor naturale şi a speciilor
indigene, introducerea de specii
alohtone, precum şi intervenţiile
asupra
speciilor
invazive
se
reglementează de autoritatea publică
centrală pentru protecţia mediului în
colaborare cu Academia Romana.
20. La articolul 38, litera a) va
avea următorul cuprins:

"a) autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului, cu responsabilităţi
de reglementare, supraveghere şi
control;".

"a) autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului, cu
responsabilităţi de reglementare,
coordonare şi control prin Garda
Nationala de Mediu

30

27. La articolul 38, litera a)
va avea următorul cuprins:
a) autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului, cu
responsabilităţi
de
coordonare,
reglementare,
supraveghere şi
control;".

Rămâne forma iniţială
pentru a nu se limita
responsabilitatea
autorităţii
publice
centrale
pentru
protecţia mediului.

Autor: Comisia pentru
administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic
27.

"Art. 39. - Autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului are
următoarele atribuţii:
a) coordonează şi/sau elaborează
studiile şi rapoartele naţionale asupra
conservării diversităţii biologice;
b)
organizează,
prin
Agenţia
Naţională pentru Arii Naturale
Protejate
şi
Conservarea
Biodiversităţii, reţeaua naţională de
arii naturale protejate, stabileşte
regimul de administrare a acestora şi
exercită
controlul
în
privinţa
respectării acestui regim;
c) propune aprobarea prin hotărâre a
Guvernului
a
planurilor
de
management, după avizarea acestora
de către Academia Română şi de către
Agenţia Naţională pentru Arii
Naturale Protejate şi Conservarea
Biodiversităţii;

21. Articolul 39, literele b), c), d),
e), l), m), n), vor avea următorul
cuprins:

28. La articolul 39, literele
b) – e) vor avea următorul
cuprins:

b) organizează, prin Agenţia
Naţională pentru Arii Naturale
Protejate
şi
Conservarea
Biodiversităţii, reţeaua naţională de
arii naturale protejate, stabileşte
regimul de administrare a acestora şi
exercită controlul în privinţa
respectării acestui regim prin Garda
Nationala de Mediu
c) propune aprobarea, dupa caz, prin
hotărâre a Guvernului a planurilor de
management, după avizarea acestora
de către Academia Română şi de
către Agenţia Naţională pentru Arii
Naturale Protejate şi Conservarea
Biodiversităţii;

b) organizează, prin Agenţia
Naţională
pentru
Arii
Naturale Protejate, reţeaua
naţională de arii naturale
protejate, stabileşte regimul
de administrare a acestora şi
exercită controlul în privinţa
respectării acestui regim prin
Garda Naţională de Mediu;
c) propune aprobarea, după
caz,
prin
hotărâre
a
Guvernului a planurilor de
management, după avizarea
acestora de către Academia
Română şi de către Agenţia
Naţională
pentru
Arii
Naturale Protejate;
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Conform prevederilor legale
in vigoare

Nu toate planurile de
management trebuie aprobate
prin HG , pana in prezent sunt
peste 1200 de arii naturale
protejate, si nici un plan de
management aprobat prin
HG. In anul 2007 numarul
acestora
va
creste

semnificativ iar aprobarea va
fi greu de obtinut la acest
nivel.
Pentru exprimare corecta.
Promovările
neprofesioniştilor
şi
menţinerea lor în fruntea
administraţiilor
pot afecta
semnificativ şi ireversibil
Capitalul Natural.

d) numeşte şi revocă, prin Agenţia
Naţională pentru Arii Naturale
Protejate
şi
Conservarea
Biodiversităţii,
organele
de
administraţie aflate în subordine
directă;

d) numeşte şi revocă, la propunerea
Agenţiei Naţionale pentru Arii
Naturale Protejate şi Conservarea
Biodiversităţii,
autoritatile
de
administraţie aflate în subordine
directă;

d) numeşte şi revocă, la
propunerea
Agenţiei
Naţionale
pentru
Arii
Naturale Protejate autorităţile
de administraţie aflate în
subordine directă si avizează
numirea
conducătorilor
administraţiilor aflate în
coordonare şi
le retrage
avizul dacă este necesar;

e) asigură, prin Agenţia Naţională
pentru Arii Naturale Protejate şi
Conservarea
Biodiversităţii,
organizarea şi dezvoltarea în România
a reţelelor internaţionale de arii
protejate;

e) coordoneaza organizarea şi
dezvoltarea în România a reţelelor
internaţionale de arii naturale
protejate la propunerea
Agenţiei
Naţionale pentru Arii Naturale
Protejate
şi
Conservarea
Biodiversităţii;

e) coordonează organizarea Pentru exprimare corecta
şi dezvoltarea în România a
reţelelor internaţionale de arii
naturale
protejate la
propunerea
Agenţiei
Naţionale
pentru
Arii
Naturale Protejate;
Autor: Comisia pentru
administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic

f) promovează programe şi studii
pentru cunoaşterea şi evaluarea stării
habitatelor naturale, a speciilor din
flora şi fauna sălbatice şi a altor
bunuri ale patrimoniului natural

_______________
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_____________

existente pe teritoriul ţării, care
urmează să fie finanţate din bugetul de
stat şi din alte surse, potrivit legii;
g) promovează realizarea studiilor
speciale de evaluare a stării resurselor
biologice din flora şi fauna sălbatice,
care se exploatează şi se valorifică în
diferite scopuri economice şi sociale,
pentru stabilirea condiţiilor şi a
măsurilor care să asigure utilizarea lor
durabilă, menţinerea potenţialului
natural de regenerare, a integrităţii
structurale
şi
funcţionale
a
ecosistemelor terestre şi acvatice şi a
echilibrului ecologic;
h) emite autorizaţii, urmăreşte şi
controlează respectarea măsurilor
legale privind utilizarea durabilă a
componentelor diversităţii biologice,
scop în care poate să dispună
interzicerea sau limitarea exploatării
unor resurse de floră şi faună
sălbatice;
i) promovează realizarea unor proiecte
speciale,
destinate
ocrotirii
şi
conservării habitatelor naturale şi
diversităţii
biologice,
restaurării
habitatelor deteriorate, refacerii unor
populaţii viabile de specii ameninţate
cu dispariţia;

________________

_______________

_________________

_____________

_________________

_____________

33

j) promovează şi sprijină evaluarea
stării diversităţii biologice existente în
afara ariilor protejate şi stabileşte
măsurile necesare protecţiei şi
conservării acesteia;
k) organizează Sistemul informaţional
naţional al diversităţii biologice şi
sistemul de schimb de informaţii prin
mecanismul internaţional în domeniul
diversităţii biologice;
l) promovează realizarea studiilor
speciale de evaluare a stării resurselor
biologice din flora şi fauna sălbatice,
care se exploatează şi se valorifică în
diferite scopuri economice şi sociale,
pentru stabilirea condiţiilor şi a
măsurilor care să asigure utilizarea lor
durabilă, menţinerea potenţialului
natural de regenerare, a integrităţii
structurale
şi
funcţionale
a
ecosistemelor terestre şi acvatice şi a
echilibrului ecologic;
m) emite autorizaţii, urmăreşte şi
controlează respectarea măsurilor
legale privind utilizarea durabilă a
componentelor diversităţii biologice,
scop în care poate să dispună
interzicerea sau limitarea exploatării
unor resurse de floră şi faună
sălbatice;
n) promovează realizarea unor
proiecte speciale, destinate ocrotirii şi

_________________

_____________

_________________

_____________

29. La articolul 39, literele Se abrogă litera l) pentru că
se repetă prevederile de la
l) – n) se abrogă.
litera g).

l) se elimină.

m) se elimină.

Se abrogă litera m)
pentru
că
se
repetă
prevederile de la litera h).

n) e elimină.

Se abrogă litera h) pentru că
se repetă prevederile de la
litera i).
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conservării habitatelor naturale şi
diversităţii
biologice,
restaurării
habitatelor deteriorate, refacerii unor
populaţii viabile de specii ameninţate
cu dispariţia;
o) aprobă, cu avizul Academiei
Române, şi pune în aplicare
procedurile legale pentru modificarea
suprafeţei şi limitelor ariilor naturale
protejate."

_________________

_____________

28.
30. Articolul 40 va
22. Articolul 40 va avea următorul
avea
următorul
cuprins:
cuprins:
"Art. 40. - (1) Atribuţiile autorităţii
publice centrale la nivel teritorial se
îndeplinesc de agenţiile teritoriale
pentru protecţia mediului, prin
serviciile specifice pentru conservarea
naturii şi a diversităţii biologice, în
cooperare cu administraţiile ariilor
naturale protejate, inspectoratele
silvice şi oficiile cinegetice teritoriale,
precum şi cu autorităţile administraţiei
publice locale.

"Art. 40. - (1) Atribuţiile autorităţii
publice centrale la nivel teritorial se
îndeplinesc de agenţiile regionale si
judeţene pentru protecţia mediului,
prin serviciile specifice pentru
conservarea naturii şi a diversităţii
biologice,
în
cooperare
cu
administraţiile
ariilor
naturale
protejate, Inspectoratele teritoriale de
regim silvic si de vânătoare, precum
şi cu autorităţile administraţiei
publice locale.
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Art. 40. - (1) Atribuţiile
autorităţii publice centrale la
nivel teritorial se îndeplinesc
de agenţiile regionale si
judeţene pentru protecţia
mediului, prin serviciile
specifice pentru conservarea
naturii şi a diversităţii
biologice, în cooperare cu
administraţiile
ariilor
naturale
protejate,
inspectoratele teritoriale de
regim silvic si de vânătoare,
precum şi cu autorităţile
administraţiei publice locale.

(2) Autoritatea teritorială pentru
protecţia mediului monitorizează şi
raportează autorităţii centrale pentru
protecţia mediului cazurile de
distrugere a bunurilor patrimoniului
natural cu valoare de conservare şi
face demersurile legale pentru
sancţionarea faptelor respective, în
cooperare cu administraţiile ariilor
naturale protejate, cu inspectoratele
silvice şi cu oficiile cinegetice
teritoriale, precum şi cu autorităţile
administraţiei publice locale."

(2) Autoritatea judeteana pentru
protecţia mediului monitorizează şi
raportează autorităţii centrale pentru
protecţia mediului
si Agenţiei
Naţionale pentru Arii Naturale
Protejate
şi
Conservarea
Biodiversităţii cazurile de distrugere
a bunurilor patrimoniului natural cu
valoare de conservare şi face
demersurile
legale
pentru
sancţionarea faptelor respective, în
cooperare cu Garda Nationala de
Mediu,
administraţiile
ariilor
naturale protejate, cu Inspectoratele
teritoriale de regim silvic si de
vanatoare, precum şi cu autorităţile
administraţiei publice locale."

(2) Autoritatea judeţeană
pentru protecţia mediului
monitorizează şi raportează
autorităţii centrale pentru
protecţia mediului
si
Agenţiei Naţionale pentru
Arii
Naturale
Protejate
cazurile de distrugere a
bunurilor
patrimoniului
natural cu valoare de
conservare
şi
face
demersurile legale pentru
sancţionarea
faptelor
respective, în cooperare cu
Garda Nationala de Mediu,
administraţiile
ariilor
naturale
protejate,
cu
inspectoratele teritoriale de
regim silvic si de vanatoare,
precum şi cu autorităţile
administraţiei
publice
locale."
Autor: Comisia pentru
administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic

29.
31. La articolul 41 alineatul
(1), partea introductivă va
avea următorul cuprins:
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Pentru respectarea atributiilor
prevazute in legislatia actuala
si
pentru
nominalizarea
corecta a institutiilor statului,
responsabile
in
diferite
domenii.

____________________
Art. 41. - (1) Responsabilităţile de
expertiză, avizare, supraveghere şi
control ştiinţific,
în aplicarea
dispoziţiilor prezentei ordonanţe de
urgenţă revin Academiei Române, cu
avizul Comisiei pentru Ocrotirea
Monumentelor Naturii, scop în care:"

Pentru întărirea rolului
"Art.
41.
(1)
Responsabilităţile
de ca autoritate ştiinţifică a
expertiză,
avizare, Academiei Române.
supraveghere
şi
control
ştiinţific, revin Academiei
Române, cu avizul Comisiei
pentru
Ocrotirea
Monumentelor Naturii, scop
în care:"
Autor: Comisia pentru
administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic

30.
23.La articolul 41, litera d) va avea
următorul cuprins:
"d) avizează numirea
organelor ştiinţifice;

32. La articolul 41, litera d)
va avea următorul cuprins:

membrilor
d) avizează numirea
consiliilor ştiinţifice;

membrilor d)
avizează
numirea
membrilor
consiliilor
ştiinţifice şi a conducătorului
administraţiei ariilor naturale
protejate
din
reţeaua
naţională de arii naturale
protejate”
Autor: Comisia pentru
administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic

37

Este necesară menţinerea
formei iniţiale a legii,
Academia
Română
prin
Comisia pentru Ocrotirea
Monumentelor Naturii trebuie
să
poată
interveni
la
promovarea
conducătorilor
administraţiilor,
are
responsabilitate de avizare.
Societatea civilă apelează mai
ales la Academie când
persoane incompetente au

şanse de promovare în funcţii
de conducere în arii protejate
mari.
24. Articolul 431
următorul cuprins:

31.
"Art.
431.
Atribuţiile
şi
responsabilităţile
structurilor
de
administrare şi ale custozilor ariilor
naturale protejate se definesc prin
reglementări speciale de către Agenţia
Naţională pentru Arii Naturale
Protejate
şi
Conservarea
Biodiversităţii, aprobate de autoritatea
publică centrală responsabilă pentru
protecţia mediului şi publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea
I.
32.
Art. 432. - Autorităţile publice locale
şi regionale au următoarele atribuţii şi
responsabilităţi pentru conservarea
habitatelor naturale şi a speciilor de
plante şi animale sălbatice:
a)
armonizarea
planurilor
de
dezvoltare locală cu interesele de
conservare a habitatelor naturale şi
seminaturale, a speciilor indigene şi

va

avea 33. Articolul 431 va avea
următorul cuprins:

"Art.
431.
Atribuţiile
şi
responsabilităţile structurilor de
administrare şi ale custozilor ariilor
naturale protejate se stabilesc de
Agenţia Naţională pentru Arii
Naturale Protejate şi Conservarea
Biodiversităţii si se aproba
de
autoritatea
publică
centrală
responsabilă
pentru
protecţia
mediului.

“Art. 431. - Atribuţiile şi Pentru precizie si respectarea
responsabilităţile structurilor tehnicii legislative
de administrare şi ale
custozilor ariilor naturale
protejate se stabilesc
de
Agenţia Naţională pentru
Arii Naturale Protejate şi se
aprobă de autoritatea publică
centrală responsabilă pentru
protecţia mediului.”
Autor: deputat Petru Lificiu independent

25. La articolul 432, litera d) va
avea următorul cuprins:

__________________
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34. La articolul 432, litera
d) va avea următorul
cuprins:

______________

cu
prevederile
management al
protejate;

planurilor
de
ariilor naturale

b) punerea sub regim de protecţie a
bunurilor de patrimoniu natural de
interes local prin declararea de arii
naturale protejate de interes local;
c) menţinerea ariilor naturale protejate
de interes local;
d) colaborarea cu autorităţi publice
locale şi regionale în vederea
gospodăririi unitare a teritoriilor
incluse în arii naturale protejate ce se
extind pe mai multe judeţe/regiuni.

_________________

_______________

_________________

______________

d) asigurare colaborarii cu alte
autorităţi publice
în vederea
administrarii unitare a teritoriilor
incluse în ariile naturale protejate ce
se intind pe mai multe judeţe/regiuni.

„d) asigurarea colaborării
cu alte autorităţi publice în
vederea administrării unitare
a teritoriilor incluse în ariile
naturale protejate ce se întind
pe mai multe judeţe/regiuni.”
Autor: deputat : Petru Lificiu
- independent

33.
Art. 433. - Participarea societăţii civile
şi a persoanelor fizice la conservarea
habitatelor naturale şi a speciilor de
plante şi animale sălbatice se asigură
prin:
a) organizarea de către instituţiile de
învăţământ de toate gradele, de către
organizaţiile neguvernamentale şi de
către structurile de administrare a

26. La articolul 433, literele a), b),
c), d), şi e) vor avea următorul
cuprins:

35. La articolul 433 litera a)
va avea următorul cuprins:

a) organizarea de către societatea Nemodificat
civilă şi de
structurile de
administrare a ariilor naturale
protejate in colaborare cu instituţiile
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Corectură gramaticală.

ariilor naturale protejate de acţiuni de
conştientizare şi educaţie cu privire la
importanţa conservării şi utilizării
durabile a resurselor naturale. În acest
scop se pot înfiinţa pentru ariile
naturale protejate centre de vizitare,
puncte de informare şi trasee
educative;

de învăţământ de toate gradele, de
acţiuni de conştientizare şi educaţie
cu privire la importanţa conservării şi
utilizării durabile a resurselor
naturale. În acest scop planurile de
management al ariilor naturale
protejate vor prevedea înfiinţarea de
centre de vizitare, puncte de
informare şi trasee educative;
36. La articolul 433 literele Se abrogă pentru că este
cuprins in prevederile de la
b) şi c) se abrogă.
lit.a)

b) asigurarea accesului în anumite b) se elimină.
zone din ariile naturale protejate şi
elaborarea de programe speciale de
educaţie pentru creşterea nivelului de
conştientizare a populaţiei cu privire
la valorile patrimoniului natural;
c) asigurarea participării societăţii c) se elimină.
civile la elaborarea planurilor de
management al ariilor naturale
protejate şi la implementarea unor
activităţi, în funcţie de capacitatea şi
de resursele organizaţiilor în cauză;
d) sesizarea, după caz, a autorităţilor
centrale şi/sau locale cu privire la
încălcarea prevederilor legale pentru
conservarea habitatelor naturale şi a
speciilor de plante şi animale
sălbatice, precum şi cu privire la
nerespectarea regimului de arie
protejată;

Se abrogă, prevederi deja
incluse in prezenta lege.

d) sesizarea, după caz, a autorităţilor 37. La articolul 433 litera d)
administrative şi/sau judecătoreşti cu va avea următorul cuprins:
privire la încălcarea prevederilor
legale pentru conservarea habitatelor Nemodificat
naturale şi a speciilor de plante şi
animale sălbatice, precum şi cu
privire la nerespectarea regimului de
arie protejată;
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38. La articolul 433 litera e)
se abrogă.

e) acţionarea în judecată a persoanelor e) se elimină.
fizice şi juridice care încalcă
prevederile legale pentru conservarea
habitatelor naturale şi a speciilor de
plante şi animale sălbatice, precum şi
pe cele cu privire la nerespectarea
regimului de arie naturală protejată."

Se abrogă, pentru că este
cuprins în prevederile de la
lit.d)

34.
27. La articolul 44 alineatul (1), 39. La articolul 44 alineatul
literele a) şi b) vor avea următorul (1), litera a) va avea
următorul cuprins:
cuprins:
"a) aparatului central al acesteia şi al "a) Garzii Nationale de Mediu cu Nemodificat
Agenţiei Naţionale pentru Arii atribuţii de control pe întregul
Naturale Protejate şi Conservarea teritoriu al ţării;
Biodiversităţii, cu atribuţii de control
pe întregul teritoriu al ţării;
b) autorităţilor teritoriale de protecţie b) se elimină.
a mediului, cu atribuţii de control pe
teritoriul
unităţilor
administrativteritoriale în care acestea
funcţionează;".

40. La articolul 44 alineatul
(1), litera b) se abrogă.
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Se
abrogă
pentru
că
autorităţile judeţene pentru
protecţia mediului, nu au
atribuţii de control, conform
prevederilor legale in vigoare.

35.
28. La articolul 44 alineatul (1), 41.
litera e) va avea următorul
cuprins:
"e) tuturor organelor de control cu "e) tuturor autorităţilor de control Nemodificat
atribuţii legate de conservarea cu atribuţii legate de protecţia
mediului."
mediului."

36.

1
"Art. 481. - Nerespectarea planurilor 29. La art.48 , punctele 13, 19, 20,
de management şi a regulamentelor 24, 25, 26, 28, 29, 32 vor avea
ariilor naturale protejate constituie următorul cuprins:
contravenţie şi se sancţionează cu
amendă contravenţională, după cum
urmează:

42. La articolul 481
punctele 13, 19, 20, 24, 25 şi
26 se abrogă.

1. de la 1.500 lei la 7.500 lei,
păşunatul fără contracte încheiate cu
deţinătorii/administratorii păşunii;

__________________

______________

2. de la 300 lei la 1.500 lei, păşunatul
pe bază de contract încheiat cu
deţinătorul/administratorul
păşunii,
dar fără avizul administratorului de
arie naturală protejată, în cazul în care
acest lucru
se impune prin
regulament;

_________________

______________

__________________

______________

3. de la 100 lei la 1.000 lei, păşunatul
cu mai multe animale decât cele
contractate sau peste capacitatea de
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suport a păşunii, stabilită prin studii
speciale;
4. de la 1.000 lei la 3.000 lei,
păşunatul în zone cu protecţie strictă
sau în care păşunatul este interzis (de
exemplu, rezervaţii ştiinţifice);
5. de la 1.000 lei la 4.500 lei,
păşunatul cu alte animale decât cele
pentru care se permite păşunatul,
acolo unde acest lucru este interzis;
6. de la 1.500 lei la 4.500 lei,
amplasarea de stâne fără avizul
administratorului de arie naturală
protejată;
7. de la 500 lei la 1.500 lei,
amplasarea de locuri de târlire şi stâne
în vecinătatea pâraielor şi a lacurilor
sau în amonte de lacuri;
8. de la 500 lei la 3.000 lei, adunarea
şi tăierea de material lemnos pentru
foc în zonele în care acest lucru este
interzis;
9. de la 1.000 lei la 3.000 lei, tăierea
jneapănului şi a zâmbrului;

__________________

_____________

_________________

______________

________________

_____________

_________________

______________

_________________

______________

__________________

____________

__________________

____________

10. de la 1.500 lei la 3.000 lei, accesul
în rezervaţiile ştiinţifice sau în zonele
închise pentru accesul public fără
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acordurile necesare;
11. de la 1.500 lei la 3.000 lei,
refacerea
marcajelor
turistice,
deschiderea de noi trasee, amplasarea
de
panouri
fără
acordul
administratorului
ariei
naturale
protejate;
12. de la 1.500 lei la 3.000 lei,
camparea în afara zonelor permise;
13. de la 1.500 lei la 3.000 lei,
distrugerea sau degradarea panourilor
informative şi indicatoare, precum şi a
plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de
marcaj de pe traseele turistice;

14. de la 1.500 lei la 3.000 lei,
folosirea ambarcaţiunilor de orice tip
pe lacurile alpine, cu excepţia celor
avizate pentru colectarea de probe
pentru cercetări ştiinţifice;
15. de la 20 lei la 60 lei, abaterea de la
traseele turistice marcate şi de la

__________________

____________

__________________

____________

13. se elimină.

Se abrogă, sanctiunea este
prevazuta in Ordonanta de
Urgenta nr 195/2005 aprobata
prin Legea nr 265/ iulie 2006
privind protectia mediuli art.
96 pct. 18 (constituie
contraventie
si
se
sanctioneaza cu amenda de la
3.000 lei (RON) la 6.000 lei
(RON)pentru persoane fizice
si de la 25.000 lei (RON) la
50.000 lei (RON) pentru
persoane juridice

__________________

____________

__________________

____________
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traseele de alpinism
marcate şi pitonate;

omologate,

16. de la 20 lei la 60 lei, vizitarea ariei
naturale protejate fără plata tarifului
de vizitare;
17. de la 200 lei la 350 lei, săparea de
şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea
oricăror materiale de origine vegetală
(cetină, ferigi, muşchi) sub corturi;
18. de la 200 lei la 350 lei,
organizarea
de
competiţii
şi
manifestările de grup de orice fel,
cursuri care presupun accesul pe teren
în zona ariei naturale protejate şi în
tabere fără acordul serviciilor publice
Salvamont şi avizul administratorului
ariei naturale protejate;
19. de la 180 lei la 300 lei, aprinderea
focului în afara vetrelor special
amenajate în acest scop

__________________

____________

__________________

____________

__________________

____________

Se abrogă, sanctiunea este
prevazuta in Ordonanta de
Urgenta nr 195/2005 aprobata
prin Legea nr 265/ iulie 2006
privind protectia mediuli art.
96 pct. 19 (constituie
contraventie
si
se
sanctioneaza cu amenda de la
3.000 lei (RON) la 6.000 lei
(RON)pentru persoane fizice
si de la 25.000 lei (RON) la
50.000 lei (RON) pentru
persoane juridice

19. se elimină.
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20. de la 10 lei la 60 lei, abandonarea 20. se elimină.
deşeurilor în aria naturală protejată, în
afara locurilor special amenajate în
acest scop;

Se abrogă, sanctiunea este
prevazuta in Ordonanta de
Urgenta nr 195/2005 aprobata
prin Legea nr 265/ iulie 2006
privind protectia mediului art.
96 pct. 20 (constituie
contraventie
si
se
sanctioneaza cu amenda de la
3.000 lei (RON) la 6.000 lei
(RON)pentru persoane fizice
si de la 25.000 lei (RON) la
50.000 lei (RON) pentru
persoane juridice

21. de la 50 lei la 150 lei, perturbarea
liniştii în zonele de extravilan, în
locurile de campare şi în zonele
cabanelor şi refugiilor;

__________________

____________

22. de la 50 lei la 150 lei, lăsarea
câinilor însoţitori în libertate în afara
traseului marcat;

__________________

____________

__________________
23. de la 50 lei la 150 lei, scăldatul şi
utilizarea de detergenţi pentru spălare
în apele curgătoare şi în lacurile
alpine;
24. se elimină.
24. de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru
persoane fizice, şi de la 2.000 lei la
10.000 lei, pentru persoane juridice,
degradarea refugiilor, adăposturilor,

____________
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Se abrogă, sanctiunea este
prevazuta in Ordonanta de
Urgenta nr 195/2005 aprobata
prin Legea nr 265/ iulie 2006

podeţelor,
barierelor,
marcajelor
turistice, panourilor informative sau a
oricărei alte construcţii ori amenajări
de pe teritoriul ariei naturale protejate,
dacă fapta nu se constituie ca
infracţiune prin paguba produsă;

privind protectia mediuli art.
96 pct. 18 (constituie
contraventie
si
se
sanctioneaza cu amenda de la
3.000 lei (RON) la 6.000 lei
(RON)pentru persoane fizice
si de la 25.000 lei (RON) la
50.000 lei (RON) pentru
persoane juridice

25. de la 300 lei la 1.000 lei, accesul 25. se elimină.
public cu mijloace motorizate sau cu
biciclete în alte condiţii decât cele
prevăzute în regulamentul ariei
naturale protejate;

Se elimina, sanctiunea este
prevazuta in Ordonanta de
Urgenta nr 195/2005 aprobata
prin Legea nr 265/ iulie 2006
privind protectia mediuli art.
96 pct. 21 (constituie
contraventie
si
se
sanctioneaza cu amenda de la
3.000 lei (RON) la 6.000 lei
(RON)pentru persoane fizice
si de la 25.000 lei (RON) la
50.000 lei (RON) pentru
persoane juridice

26. de la 30 lei la 60 lei, colectarea de 26. se elimină.
specii de floră, faună, roci şi a oricăror
eşantioane de origine naturală;

Se elimina, sanctiunea este
prevazuta in Ordonanta de
Urgenta nr 195/2005 aprobata
prin Legea nr 265/ iulie 2006
privind protectia mediuli art.
96 pct. 24 si 25 (constituie
contraventie
si
se
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sanctioneaza cu amenda de la
3.000 lei (RON) la 6.000 lei
(RON)pentru persoane fizice
si de la 25.000 lei (RON) la
50.000 lei (RON) pentru
persoane juridice
27. de la 1.000 lei la 5.000 lei,
deţinerea şi creşterea în captivitate,
indiferent de forma de captivitate, a
animalelor din fauna sălbatică pe raza
ariei naturale protejate, cu excepţia
cazurilor când se desfăşoară proiecte
de repopulare cu avizul CMN şi cu
aprobarea autorităţii publice centrale
pentru mediu;

_________________

28. de la 100 lei la 500 lei, pentru
persoane fizice, şi de la 1.000 lei la
5.000 lei, pentru persoane juridice,
introducerea în cultură, pe teritoriul
ariilor naturale protejate, de specii de
plante şi animale domestice fără
certificate fitosanitare şi, respectiv,
sanitar-veterinare, emise conform
legislaţiei în vigoare;

28. de la 100 lei la 500 lei, pentru
persoane fizice, şi de la 1.000 lei la
5.000 lei, pentru persoane juridice,
introducerea în cultură, pe teritoriul
ariilor naturale protejate, de specii de
plante şi creşterii de animale
domestice fără certificate fitosanitare
şi,
respectiv,
sanitar-veterinare,
emise conform legislaţiei în vigoare;

_____________

43. La articolul 481 punctul
28 va avea următorul
cuprins:
Nemodificat

44. La articolul 481 Se abrogă, sanctiunea este
punctele 29 şi 32 se abrogă. prevazuta in Ordonanta de
Urgenta nr 195/2005 aprobata
prin Legea nr 265/ iulie 2006

29. de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru 29. se elimină.
persoane fizice, şi de la 5.000 lei la
10.000 lei, pentru persoane juridice,
introducerea de organisme modificate
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privind protectia mediuli art.
96 pct. 27
(constituie
contraventie
si
se
sanctioneaza cu amenda de la
3.000 lei (RON) la 6.000 lei
(RON)pentru persoane fizice
si de la 25.000 lei (RON) la
50.000 lei (RON) pentru
persoane juridice.

genetic (OMG) în culturi de pe
suprafaţa ariei naturale protejate;

30. de la 500 lei la 1.000 lei, pentru
persoane fizice, şi de la 2.000 lei la
5.000 lei, pentru persoane juridice,
practicarea de activităţi comerciale
neautorizate în extravilanul ariilor
naturale protejate;

____________________

___________________
31. de la 2.000 lei la 10.000 lei,
autorizarea de construcţii/investiţii pe
teritoriul ariei naturale protejate şi în
imediata vecinătate fără avizul
administratorului
ariei
naturale
protejate;
32. de la 100 lei la 300 lei, 32. se elimină.
neprezentarea actelor de identitate, la
solicitarea personalului administraţiei
sau a custozilor ariilor naturale
protejate, ce deţin legitimaţii tipizate,
când acestea sunt solicitate la
constatarea unor acţiuni/fapte ce
constituie contravenţii;
33. de la 200 lei la 500 lei,
__________________
neprezentarea autorizaţiei de mediu
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_____________

____________

Constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la
3.000 lei (RON) la 6.000 lei
(RON)pentru persoane fizice
si de la 25.000 lei (RON) la
50.000 lei (RON) pentru
persoane juridice.
______________

pentru activităţile desfăşurate, de către
proprietarii şi administratorii de
facilităţi turistice, unităţi comerciale şi
de deservire a populaţiei, la solicitarea
administratorilor sau a custozilor
ariilor naturale protejate, care se
legitimează cu legitimaţii vizate la zi."

37.

Art. II. - Structura organizatorică, 30. Art.II – Se elimină.
numărul de personal, atribuţiile şi
competenţele Agenţiei Naţionale
pentru Arii Naturale Protejate şi
Conservarea Biodiversităţii, precum şi
alte structuri de administrare aflate în
subordinea sau coordonarea sa se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului,
la propunerea autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului, în
termen de cel mult 12 luni de la
intrarea în vigoare a prezentei legi.

44. Art. II În cuprinsul
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.236/2000
privind regimul ariilor
naturale
protejate,
conservarea
habitatelor
naturale, a florei şi faunei
sălbatice
aprobată
cu
modificări şi completări
prin Legea nr. 462/2001,
publicată în Monitorul
Oficial al României Partea
I nr.625 din 4 decembrie
2000, cu modificările şi
completările
ulterioare,
denumirea
“Agenţia
Naţională
pentru
Arii
Naturale
Protejate
şi
Conservarea
Biodiversităţii »
se
înlocuieşte cu denumirea
« Agenţia Naţională pentru
Arii Naturale Protejate.”
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Se elimina, prevederea este
trecuta in Ordonanta de
Urgenta nr 195/2005 aprobata
prin Legea nr 265/ iulie 2006
privind protectia mediului art.
51 pct. 6.

38.
45. Art. III. - Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr.236/2000
privind
regimul ariilor naturale
protejate,
conservarea
habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice,
publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea
I, nr.625 din 4 decembrie
2000,
aprobată
cu
modificări şi completări
prin Legea nr. 462/2001, cu
modificările
ulterioare,
precum şi cu modificările şi
completările aduse prin
prezenta
lege,
va
fi
republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea
I, dându-se textelor o nouă
numerotare.
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Tehnică legislativă.

