
 
 

București,  02.07.2019 
 
 
 
 
 
   Către,  
 
    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege 

privind modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul protecţiei mediului,  trimis Comisiei pentru mediu și 

echilibru ecologic, spre dezbatere pe fond, cu adresa nr. PL-x nr. 315 

din 2 iulie 2019.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
ION CUPĂ 

 
 

  

  
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   
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București,  02.07.2019 

Nr. 4c-8/351 
R A P O R T     

asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul protecţiei mediului 

 În conformitate cu prevederile art.95 și art. 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere, pe 

fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind modificarea 
şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului, 
transmis cu adresa nr. PL-x nr.315 din 2 iulie 2019 şi înregistrat la Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic cu nr.4c-8/351 din 2 iulie 2019. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ (nr.517/21.06.2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 şi a Legii nr.95/2016. Potrivit expunerii 

de motive, demersul legislativ vizează eliminarea blocajelor în 

implementarea proiectelor de infrastructură şi asigurarea unei comunicări 

interinstituţionale eficiente la nivel central. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 26 iunie 2019. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege sus-

menţionat în şedinţa din data de 2 iulie 2019. La lucrările comisiei și -au 

înregistrat prezența un număr de 12 deputați, membri ai comisiei.  

  
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   
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La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în 

conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, doamna Adi Croitoru , 

președinte, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate; domnul 

Valentin Toma, secretar general, Agenția Națională pentru Arii Naturale 

Protejate si doamna Ana-Maria Bușoniu , Secretar de Stat, Ministerul 

Fondurilor Europene. 

În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere 

transmise, membrii comisiei au hotărât, majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă și 2 abțineri), să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul protecţiei mediului cu amendamente admise redate 

în Anexa 1 și amendamente respinse redate în Anexa 2 la prezentul raport.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera 

Deputaţilor este Cameră Decizională. 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
    Ion Cupă                                           Farago Petru 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Alina Alexandriuc
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Anexa 1 

 
AMENDAMENTE ADMISE  

la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei 
mediului 

Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2007si 
Legea nr.95/2016 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Naturale 

Protejate 

 
 

Text adoptat de Senat 

 
 

Text adoptat de Comisii 

 
Motivarea 

amendamentelor 

1.   LEGE 
privind modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul 

protecţiei mediului 

Nemodificat  

2.   Art.I.- Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.442 din 29 
iunie 2007, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.49/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

Nemodificat  

3.  Art.4  
 

1. La articolul 4, punctele 32 şi 36 se  
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32.turism speologic specializat 
- parcurgerea unei peşteri în 
echipe mici, conduse de ghizi 
agreaţi de către Agenţia 
Naţională pentru Arii Naturale 
Protejate/administraţia peşterii 
şi dotate cu echipament 
corespunzător, care utilizează, 
dacă este cazul, doar amenajări 
temporare pentru asigurarea 
siguranţei participanţilor; 
 
 
36. modalitate de administrare 
a ariei naturale protejate - 
felul în care se asigură 
managementul unei arii 
naturale protejate, respectiv 
prin Agenţia Naţională pentru 
Arii Naturale Protejate şi 
structurile de administrare 
special constituite. 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și completările 
ulterioare) 

modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
32. turism speologic specializat - 
parcurgerea unei peşteri în echipe mici, 
conduse de ghizi agreaţi de către 
Agenţia Naţională pentru Arii Naturale 
Protejate/administraţia peşterii şi dotate 
cu echipament corespunzător, care 
utilizează, dacă este cazul, doar 
amenajări temporare pentru asigurarea 
siguranţei participanţilor; 

36. modalitate de administrare a ariei 
naturale protejate - felul în care se 
asigură managementul unei arii naturale 
protejate, respectiv prin Agenţia 
Naţională pentru Arii Naturale Protejate 
şi structurile de administrare special 
constituite. 

 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

4.  Art. 16 
------------------ 
(3)Rezervaţiile ştiinţifice, 
rezervaţiile naturale, 
monumentele naturii şi, după 

2. La articolul 16, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Rezervaţiile ştiinţifice, rezervaţiile 
naturale, monumentele naturii şi, după 
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caz, geoparcurile, siturile 
patrimoniului natural universal, 
zonele umede de importanţă 
internaţională, siturile de 
importanţă comunitară, ariile 
speciale de conservare şi ariile 
de protecţie specială 
avifaunistică care nu necesită 
structuri de administrare 
special constituite se 
administrează de către Agenţia 
Naţională de Arii Naturale 
Protejate. 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și completările 
ulterioare) 
 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări O.U.G. nr. 57/2007, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 
 
 

caz, geoparcurile, siturile patrimoniului 
natural universal, zonele umede de 
importanţă internaţională, siturile de 
importanţă comunitară, ariile speciale 
de conservare şi ariile de protecţie 
specială avifaunistică care nu necesită 
structuri de administrare special 
constituite se administrează de către 
Agenţia Naţională de Arii Naturale 
Protejate. 

3. La articolul 16, după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, alin.(31), 
cu următorul cuprins: 
 
„(31) Agenţia Naţională pentru Arii 
Naturale Protejate poate încheia 
parteneriate pentru administrarea 
ariilor naturale protejate menţionate la 
alin.(3), cu persoane juridice interesate 
şi cunoscătoare ale ariilor naturale 
protejate respective şi/sau ale 
domeniului pentru care acestea au fost 
constituite, acestea putând fi: instituţii 
de învăţământ şi cercetare, muzee, 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(31) Agenţia Naţională pentru Arii 
Naturale Protejate poate încheia 
parteneriate pentru administrarea 
ariilor naturale protejate 
prevăzute la alin.(3), cu persoane 
juridice de tipul : instituţii de 
învăţământ şi cercetare, muzee, 
autorităţi publice locale, 
organizaţii neguvemamentale, 
care desfășoară activități în 
domeniul ariilor naturale 
protejate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă 
 

 



6 
 

autorităţi publice locale, organizaţii 
neguvemamentale. 

 
Autor: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic  

5.  Art. 18 
 
 
 
 
(1)Administrarea ariilor 
naturale protejate şi a celorlalte 
bunuri ale patrimoniului 
natural aflate în reţeaua 
naţională de arii naturale 
protejate se face, potrivit legii, 
prin: 
 
 
a)structurile teritoriale din 
cadrul Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Naturale Protejate; 
 
 
b)structuri de administrare 
special constituite, cu 
personalitate juridică, aflate în 
coordonarea/subordinea, după 
caz, a unor regii autonome, 
companii şi societăţi naţionale, 
autorităţi ale administraţiei 
publice locale, servicii 
descentralizate ale 
administraţiei publice centrale, 
instituţii ştiinţifice de cercetare 
şi de învăţământ din sectorul 

4. La articolul 18, alineatele (1) şi 
(4) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.18.- (1) Administrarea ariilor 
naturale protejate şi a celorlalte bunuri 
ale patrimoniului natural aflate în 
reţeaua naţională de arii naturale 
protejate se face, potrivit legii, prin: 
 
a) structurile teritoriale din cadrul 
Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate; 
 
b) structuri de administrare special 
constituite, cu personalitate juridică, 
aflate în coordonarea/subordinea, după 
caz, a unor regii autonome, companii şi 
societăţi naţionale, autorităţi ale 
administraţiei publice locale, servicii 
descentralizate ale administraţiei 
publice centrale, instituţii ştiinţifice de 
cercetare şi de învăţământ din sectorul 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
  Nemodificat  
   
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
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public şi privat, muzee 
constituite potrivit legii şi 
aflate în relaţie contractuală cu 
Agenţia Naţională pentru Arii 
Naturale Protejate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
 
(4)Modul de atribuire a 
administrării ariilor naturale 
protejate se stabileşte printr-o 
metodologie care se elaborează 
de Agenţia Naţională pentru 
Arii Naturale Protejate şi se 
aprobă prin ordin al 
conducătorului autorităţii 
publice centrale pentru 
protecţia mediului. 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și completările 
ulterioare) 

public şi privat, asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară, muzee, constituite 
potrivit legii şi aflate în relaţie 
contractuală cu Agenţia Naţională 
pentru Arii Naturale Protejate; 
 
c) Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării”, aflată în 
subordinea autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului şi pădurilor, 
pentru Rezervaţia Biosferei „Delta 
Dunării”. 
 
----------------------------------------------- 
(4) Modul de atribuire a 
administrării ariilor naturale protejate se 
stabileşte printr-o metodologie care se 
elaborează de Agenţia Naţională pentru 
Arii Naturale Protejate şi se aprobă prin 
ordin al conducătorului autorităţii 
publice centrale pentru protecţia 
mediului. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
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(la data 19-iul-2018 Art. 18 din 
capitolul II, sectiunea 3 modificat de 
Art. II, punctul 3. din Ordonanta 
urgenta 75/2018 ) 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări O.U.G. nr. 57/2007, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 
(la data 03-iun-2019 Art. 18 din 
capitolul II, sectiunea 3 a se vedea 
referinte de aplicare din Actul din 
Decizia 214/2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Art. 20 
De la data înfiinţării 
structurilor teritoriale ale 
Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate, atribuţiile 
custozilor vor fi preluate de 
către acestea. 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și completările 
ulterioare) 
 
(la data 19-iul-2018 Art. 20 din 
capitolul II, sectiunea 3 modificat de 
Art. II, punctul 4. din Ordonanta 
urgenta 75/2018 ) 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 

5. Articolul 20 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.20.- Atribuţiile custozilor sunt 
preluate de către Agenţia Naţională 
pentru Arii Naturale Protejate prin 
structurile sale teritoriale. 

 
 
 
 
Nemodificat 
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Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări O.U.G. nr. 57/2007, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 

7.  Art. 21 
 
------------------------ 
 
(2)Pentru ariile naturale 
protejate care nu necesită 
structuri de administrare 
special constituite, planurile de 
management şi regulamentele 
se elaborează de către Agenţia 
Naţională pentru Arii Naturale 
Protejate, se avizează de către 
Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului/instituţiile 
din subordinea acesteia, după 
caz, şi se aprobă prin ordin al 
conducătorului autorităţii 
publice centrale pentru 
protecţia mediului, cu avizul 
autorităţii publice centrale din 
domeniul culturii şi consultarea 
autorităţilor publice centrale 
din domeniul dezvoltării 
regionale şi administraţiei 

6. La articolul 21, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) Pentru ariile naturale protejate care 
nu necesită structuri de administrare 
special constituite, planurile de 
management şi regulamentele se 
elaborează de către Agenţia Naţională 
pentru Arii Naturale Protejate, se 
avizează de către Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Mediului/instituţiile 
din subordinea acesteia, după caz, şi se 
aprobă prin ordin al conducătorului 
autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului, cu avizul autorităţii 
publice centrale din domeniul culturii şi 
consultarea autorităţilor publice 
centrale din domeniul dezvoltării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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publice, agriculturii şi 
silviculturii. 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și completările 
ulterioare) 
 
(la data 19-iul-2018 Art. 21, alin. (2) 
din capitolul II, sectiunea 3 modificat 
de Art. II, punctul 5. din Ordonanta 
urgenta 75/2018 ) 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări O.U.G. nr. 57/2007, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 
(la data 03-iun-2019 Art. 21, alin. (2) 
din capitolul II, sectiunea 3 a se 
vedea referinte de aplicare din Actul 
din Decizia 214/2019 ) 
 

regionale şi administraţiei publice, 
agriculturii şi silviculturii.” 

8.  Art. 28  
............................... 
 
 
(10)În procedura de emitere a 
actelor de reglementare pentru 
planuri, proiecte şi/sau 
activităţi care pot afecta 
semnificativ ariile naturale 

7. La articolul 28, alineatele (10) şi 
(11) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
„(10) In procedura de emitere a actelor 
de reglementare pentru planuri, proiecte 
şi/sau activităţi care pot afecta 

 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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protejate de interes comunitar, 
autorităţile competente pentru 
protecţia mediului solicită şi ţin 
seama de avizul Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate/administratorilor. 
 
 
 
 
(11)Agenţia Naţională pentru 
Arii Naturale 
Protejate/Administratorii 
ariilor naturale protejate de 
interes naţional şi/sau 
comunitar, în vederea luării în 
considerare a tuturor aspectelor 
din teren, vor fi consultaţi de 
către autorităţile de mediu 
competente în cadrul etapei de 
încadrare de mediu a 
proiectelor/planurilor/activităţil
or care pot afecta semnificativ 
ariile naturale protejate. 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și co mpletările 
ulterioare) 

semnificativ ariile naturale protejate de 
interes comunitar, autorităţile 
competente pentru protecţia mediului 
solicită şi ţin seama de avizul Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naturale Protej 
ate/administratorilor. 
 
 
(11) Agenţia Naţională pentru Arii 
Naturale Protejate/Administratorii 
ariilor naturale protejate de interes 
naţional şi/sau comunitar, în vederea 
luării în considerare a tuturor aspectelor 
din teren, vor fi consultaţi de către 
autorităţile de mediu competente în 
cadrul etapei de încadrare de mediu a 
proiectelor/planurilor/activităţilor care 
pot afecta semnificativ ariile naturale 
protejate.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

9.  Art. 281 

 
 
 
Emiterea actelor de 
reglementare pentru 

8. Articolul 281 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.281.-Emiterea actelor de 
reglementare pentru 
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planuri/proiecte/activităţi în 
ariile naturale protejate se 
realizează numai cu avizul 
Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale 
Protejate/administratorilor 
ariilor naturale protejate de 
interes naţional/internaţional. 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și completările 
ulterioare) 
 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări O.U.G. nr. 57/2007, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 
 

planuri/proiecte/activităţi în ariile 
naturale protejate se realizează numai 
cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate/administratorilor 
ariilor naturale protejate de interes 
naţional/internaţional.” 

 
Nemodificat 

10.  Art. 30 
 
 
 
 
(3)Pentru completarea 
resurselor financiare necesare 
bunei administrări a ariilor 
naturale protejate, Agenţia 
Naţională pentru Arii Naturale 

9. La articolul 30, alineatele (3) - (5) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
„(3) Pentru completarea resurselor 
financiare necesare bunei administrări a 
ariilor naturale protejate, Agenţia 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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Protejate sau administratorii 
ariilor naturale protejate 
instituie un sistem de tarife, ce 
se aprobă de autoritatea 
centrală pentru protecţia 
mediului şi se constituie ca 
venituri proprii pentru sistemul 
de arii naturale protejate. 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și completările 
ulterioare) 
 
(la data 19-iul-2018 Art. 30, alin. (3) 
din capitolul II, sectiunea 3 modificat 
de Art. II, punctul 8. din Ordonanta 
urgenta 75/2018 ) 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări O.U.G. nr. 57/2007, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 
(la data 03-iun-2019 Art. 30, alin. (3) 
din capitolul II, sectiunea 3 a se 
vedea referinte de aplicare din Actul 
din Decizia 214/2019 ) 
 
 
(4)Tarifele prevăzute la alin. 
(3) se avizează de către 

Naţională pentru Arii Naturale Protejate 
sau administratorii ariilor naturale 
protejate instituie un sistem de tarife, ce 
se aprobă de autoritatea centrală pentru 
protecţia mediului şi se constituie ca 
venituri proprii pentru sistemul de arii 
naturale protejate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Tarifele prevăzute la alin.(3) se 
avizează de către autoritatea publică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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autoritatea publică centrală 
pentru protecţia mediului, prin 
direcţia responsabilă, conform 
prevederilor metodologiei 
aprobate prin ordin al 
conducătorului autorităţii 
publice centrale pentru 
protecţia mediului. 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și completările 
ulterioare) 
 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări O.U.G. nr. 57/2007, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 
(la data 03-iun-2019 Art. 30, alin. (4) 
din capitolul II, sectiunea 3 a se 
vedea referinte de aplicare din Actul 
din Decizia 214/2019 ) 
 
 
 
(5)Sumele provenite din 
tarifele prevăzute la alin. (3) se 
fac venit la bugetul Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate, respectiv 

centrală pentru protecţia mediului, prin 
direcţia responsabilă, conform 
prevederilor metodologiei aprobate prin 
ordin al conducătorului autorităţii 
publice centrale pentru protecţia 
mediului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Sumele provenite din tarifele 
prevăzute la alin.(3) se fac venit la 
bugetul Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate, respectiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 



15 
 

administraţiei ariei naturale 
protejate, pentru realizarea 
obiectivelor de conservare. 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și completările 
ulterioare) 
 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări O.U.G. nr. 57/2007, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 
(la data 03-iun-2019 Art. 30, alin. (5) 
din capitolul II, sectiunea 3 a se 
vedea referinte de aplicare din Actul 
din Decizia 214/2019 ) 

administraţiei ariei naturale protejate, 
pentru realizarea obiectivelor de 
conservare şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate.” 

11.   
Art. 42  
 
 
(4)Beneficiarul unei lucrări de 
investiţii are obligaţia de a 
anunţa descoperirea oricărei 
peşteri în frontul unei lucrări 
miniere sau al unei cariere 
celei mai apropiate instituţii 
abilitate, respectiv 
administratorului ariei naturale 

10. La articolul 42, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Beneficiarul unei lucrări de 
investiţii are obligaţia de a anunţa 
descoperirea oricărei peşteri în frontul 
unei lucrări miniere sau al unei cariere 
celei mai apropiate instituţii abilitate, 
respectiv administratorului ariei 

 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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protejate, Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Naturale Protejate, 
agenţiei judeţene pentru 
protecţia mediului sau 
reprezentanţilor autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și completările 
ulterioare) 
 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări O.U.G. nr. 57/2007, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 

(la data 03-iun-2019 Art. 42, alin. 
(4) din capitolul IV a se vedea 
referinte de aplicare din Actul 
din Decizia 214/2019  

 

naturale protejate, Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Naturale Protejate, agenţiei 
judeţene pentru protecţia mediului sau 
reprezentanţilor autorităţilor 
administraţiei publice locale.” 

12.  Art. 43 
------------------------- 
 
 
(7)Peşterile din clasa A nu pot 
face obiectul niciunei 
modificări a factorilor ei 
naturali sau amenajări, cu 

11. La articolul 43, alineatele (7) şi 
(11) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(7) Peşterile din clasa A nu pot face 
obiectul niciunei modificări a factorilor 
ei naturali sau amenajări, cu excepţia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://idrept.ro/00201734.htm#do�
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excepţia celor destinate 
protejării peşterii şi a celor 
temporare necesare explorării 
şi/sau evacuării victimelor în 
caz de accident. Ele pot face 
obiectul explorărilor 
speologice, cercetării 
ştiinţifice, turismului speologic 
specializat sau al activităţilor 
de documentare, pe bază de 
autorizaţii emise de Comisia 
Patrimoniului Speologic şi cu 
avizul emis de Agenţia 
Naţională pentru Arii Naturale 
Protejate/administratorii ariei 
naturale protejate, în limitele 
stabilite prin regulamentele şi 
planurile de management. 
 
 
 
(11)Peşterile din clasa C se 
constituie ca rezervaţii 
naturale. Peşterile din clasa C 
pot face obiectul explorărilor 
speologice, activităţilor de 
documentare, cercetării 
ştiinţifice, amenajărilor 
turistice sau al altor forme de 
valorificare, pe baza 
autorizaţiilor emise de Comisia 
Patrimoniului Speologic, cu 
avizul Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Naturale 

celor destinate protejării peşterii şi a 
celor temporare necesare explorării 
şi/sau evacuării victimelor în caz de 
accident. Ele pot face obiectul 
explorărilor speologice, cercetării 
ştiinţifice, turismului speologic 
specializat sau al activităţilor de 
documentare, pe bază de autorizaţii 
emise de Comisia Patrimoniului 
Speologic şi cu avizul emis de Agenţia 
Naţională pentru Arii Naturale 
Protejate/administratorii ariei naturale 
protejate, în limitele stabilite prin 
regulamentele şi planurile de 
management. 
 
(11) Peşterile din clasa C se constituie 
ca rezervaţii naturale. Peşterile din 
clasa C pot face obiectul explorărilor 
speologice, activităţilor de 
documentare, cercetării ştiinţifice, 
amenajărilor turistice sau al altor forme 
de valorificare, pe baza autorizaţiilor 
emise de Comisia Patrimoniului 
Speologic, cu avizul Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Naturale 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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Protejate/administraţiei ariei 
naturale protejate în care sunt 
incluse. 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și completările 
ulterioare) 
 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări O.U.G. nr. 57/2007, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 
(la data 03-iun-2019 Art. 43, alin. 
(11) din capitolul IV a se vedea 
referinte de aplicare din Actul din 
Decizia 214/2019 ) 

Protejate/administraţiei ariei naturale 
protejate în care sunt incluse.” 

13.  Art. 50 
(1)Controlul aplicării 
prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă se 
exercită de către personalul cu 
atribuţii de control din cadrul 
structurilor proprii ale: 
a)Gărzii Naţionale de Mediu; 
b)Agenţiei Naţionale pentru 
Arii Naturale Protejate; 
c)autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului şi 

12. La articolul 50, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.50.- (1) Controlul aplicării 
prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă se exercită de către personalul 
cu atribuţii de control din cadrul 
structurilor proprii ale: 

a) Gărzii Naţionale de Mediu; 
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pădurilor şi structurilor 
teritoriale ale acesteia cu 
responsabilităţi în domeniul 
protecţiei mediului şi, 
respectiv, silviculturii; 
d)structurilor de administrare 
special constituite; 
e)gestionarilor fondurilor de 
vânătoare, pe domeniul lor de 
competenţă; 
f)Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, pe domeniul său 
de competenţă, în ceea ce 
priveşte activităţile de comerţ 
cu specii de floră şi faună 
sălbatică; 
g)Direcţiei Generale a Vămilor 
din cadrul Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, pentru 
operaţiunile vamale; 
h)Administraţiei Rezervaţiei 
Biosferei «Delta Dunării», 
pentru Rezervaţia Biosferei 
«Delta Dunării»; 
i)altor autorităţi cu atribuţii în 
domeniul protecţiei mediului. 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și completările 
ulterioare) 
---------------------------- 
(la data 19-iul-2018 Art. 50, alin. (1) 
din capitolul V modificat de Art. II, 
punctul 11. din Ordonanta urgenta 

b) Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate; 

c) autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului şi pădurilor şi 
structurilor teritoriale ale acesteia cu 
responsabilităţi în domeniul protecţiei 
mediului şi, respectiv, silviculturii; 

d) structurilor de administrare special 
constituite; 

e) gestionarilor fondurilor de 
vânătoare, pe domeniul lor de 

competenţă; 

f) Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, pe domeniul său de 
competenţă, în ceea ce priveşte 
activităţile de comerţ cu specii de floră 
şi faună sălbatică; 

g) Direcţiei Generale a Vămilor din 
cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, pentru 
operaţiunile vamale; 

h) Administraţiei Rezervaţiei Biosferei 
„Delta Dunării”, pentru Rezervaţia 
Biosferei „Delta Dunării”; 

 
 
Nemodificat 
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75/2018 ) 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări O.U.G. nr. 57/2007, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 
(la data 03-iun-2019 Art. 50, alin. (1) 
din capitolul V a se vedea referinte de 
aplicare din Actul din Decizia 
214/2019 ) 
 

i) altor autorităţi cu atribuţii în 
domeniul protecţiei mediului.” 

14.  Art. 52 
Constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 
3 luni la un an sau cu amendă 
săvârşirea următoarelor fapte: 
--------------------- 
b)scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol 
ori silvic de terenuri de pe raza 
ariei naturale protejate fără 
acordul Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Naturale Protejate 
sau, după caz, al 
administratorului, emis potrivit 
prevederilor art. 27 alin.(2); 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și completările 

13. La articolul 52, litera b) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
,,b) scoaterea definitivă sau temporară 
din circuitul agricol ori silvic de 
terenuri de pe raza ariei naturale 
protejate fară acordul Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate sau, după caz, al 
administratorului, emis potrivit 
prevederilor art.27 alin.(2);” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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ulterioare) 
 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări O.U.G. nr. 57/2007, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 
 

15.  Art. 53 
------------ 
 
 
f)intrarea în perimetrul protejat 
fără permisul de acces eliberat 
de către Agenţia Naţională 
pentru Arii Naturale 
Protejate/administrator; 
 
(text OUG 57/2007 cu 
modificările și completările 
ulterioare) 
 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 

14. La articolul 53 alineatul (1), litera 
f) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,f) intrarea în perimetrul protejat fară 
permisul de acces eliberat de către 
Agenţia Naţională pentru Arii Naturale 
Protejate/administrator;” 

 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări O.U.G. nr. 57/2007, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 

(la data 03-iun-2019 Art. 53, alin. 
(1), litera F. din capitolul VI a se 
vedea referinte de aplicare din Actul 
din Decizia 214/2019 ) 

 
16.   

Art.561 
 
 
 
(3)Modificarea limitelor ariilor 
naturale protejate de interes 
naţional, în sensul delimitării 
unei precizii mai bune, se face 
la iniţiativa Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Naturale Protejate 
sau a structurii de administrare 
a ariei naturale protejate în 
baza unui studiu ştiinţific, cu 
avizul consiliului ştiinţific, cu 
aprobarea autorităţii publice 
centrale pentru protecţia 
mediului. În cazul ariilor 
naturale protejate de interes 
naţional, fără limite identificate 
până la aprobarea prezentei 
ordonanţe de urgenţă a 
Guvernului prin lege, stabilirea 
limitelor şi modificarea lor se 
fac prin hotărâre a Guvernului, 
la propunerea Agenţiei 

15.La articolul 561, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(3) Modificarea limitelor ariilor 
naturale protejate de interes naţional, în 
sensul delimitării unei precizii mai 
bune, se face la iniţiativa Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate sau a structurii de 
administrare a ariei naturale protejate în 
baza unui studiu ştiinţific, cu avizul 
consiliului ştiinţific, cu aprobarea 
autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului.  

 

In cazul ariilor naturale protejate de 

15. La articolul 561, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(3) Modificarea limitelor ariilor 

naturale protejate de interes 

naţional, în sensul delimitării unei 

precizii mai bune, se face la 

iniţiativa Agenţiei Naţionale 

pentru Arii Naturale Protejate sau 

a structurii de administrare a ariei 

naturale protejate în baza unui 

studiu ştiinţific, cu avizul 

consiliului ştiinţific, cu aprobarea 

autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului. 

Autor: Comisia pentru mediu și 
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Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate, în baza unui studiu 
ştiinţific, cu avizul Academiei 
Române şi cu aprobarea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului. 
 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări O.U.G. nr. 57/2007, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 

(la data 03-iun-2019 Art. 56^1, 
alin. (3) din capitolul VII a se vedea 
referinte de aplicare din Actul 
din Decizia 214/2019 ) 

interes naţional, fară limite identificate 
până la aprobarea prezentei legi, 
stabilirea limitelor şi modificarea lor se 
fac prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Agenţiei Naţionale pentru 
Arii Naturale Protejate, în baza unui 
studiu ştiinţific, cu avizul Academiei 
Române şi cu aprobarea autorităţii 
publice centrale pentru protecţia 
mediului.” 

echilibru ecologic  

http://idrept.ro/00201734.htm#do�
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17.   Art.II.- Legea nr.95/2016 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Naturale Protejate şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 369 
din 13 mai 2016, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

 
 
 
 
Nemodificat 

 

18.  Art. 2 
 
 
(2)Agenţia Naţională pentru 
Arii Naturale Protejate asigură 
cadrul necesar pentru 
managementul ariilor naturale 
protejate prin: 
 
a)structuri teritoriale ale 
Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate, fără 
personalitate juridică, 
organizate la nivel de direcţie 
sau serviciu, cu rol de 
administrare a ariilor naturale 
protejate; 

1.La articolul 1, alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 

„(2) Agenţia Naţională pentru Arii 
Naturale Protejate asigură cadrul 
necesar pentru managementul ariilor 
naturale protejate prin: 

a) structuri teritoriale ale Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate, fară personalitate juridică, 
organizate la nivel de direcţie sau 
serviciu, cu rol de administrare a ariilor 
naturale protejate; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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b)structuri de administrare 
special constituite aflate în 
relaţie contractuală, în 
coordonarea agenţiei; 
 
(text Legea nr.95/2016  cu 
modificările si completările 
ulterioare)  
 
 

 

b) structuri de administrare special 
constituite aflate în relaţie contractuală, 
în coordonarea agenţiei.” 

19.  Art. 2 
 
 
d)stabileşte şi pune în practică 
criterii de performanţă pentru 
evaluarea administratorilor 
ariilor naturale protejate; 
 
(text Legea nr.95/2016  cu 
modificările si completările 
ulterioare) 
 
(la data 19-iul-2018 Art. 2, litera D. 
modificat de Art. III, punctul 2. din 
Ordonanta urgenta 75/2018 ) 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 

2. La articolul 2, litera d) va avea 
următorul cuprins: 
,,d) stabileşte şi pune în practică criterii 
de performanţă pentru evaluarea 
administratorilor ariilor naturale 
protejate;” 

 
 
 
 
Nemodificat 
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modificări Legii nr. 95/2016, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 
(la data 03-iun-2019 Art. 2, litera D. a 
se vedea referinte de aplicare din 
Actul din Decizia 214/2019 ) 

20.  Art. 8 
 
Calitatea de administrator 
poate fi dobândită doar de 
persoane juridice. 
 
(text Legea nr.95/2016  cu 
modificările si completările 
ulterioare) 
 
(la data 19-iul-2018 Art. 8 modificat 
de Art. III, punctul 3. din Ordonanta 
urgenta 75/2018 ) 
*) Prin Decizia nr. 214/2019, Curtea 
Constituţională admite obiecţia de 
neconstituţionalitate şi constată că 
Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul protecţiei 
mediului şi al regimului străinilor, 
precum şi Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2018, care a adus 
modificări Legii nr. 95/2016, sunt 
neconstituţionale, în ansamblul lor. 
(la data 03-iun-2019 Art. 8 a se vedea 
referinte de aplicare din Actul din 
Decizia 214/2019 ) 

3. Articolul 8 va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.8.- Calitatea de administrator poate 
fi dobândită doar de persoane juridice.” 

 
 
 
 
Nemodificat 

 

21.   Art.III.- Preluarea atribuţiilor 
prevăzute la pct.4 al art.I din prezenta 
lege se realizează în termen de 30 zile 

Art.III.- Modul de atribuire 
prevăzut art.18.alin.(4) din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2007 privind 

 
Tehnica    

legislativa 
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de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, în conformitate cu procedura de 
preluare aprobată prin decizie a 
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Arii Naturale Protejate. 

regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice, aprobată cu 
modificări și completări prin 
Legea nr.49/2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare, precum și cu cele 
aduse prin prezenta lege, se 
realizează în termen de 30 zile de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, în conformitate cu 
procedura de preluare aprobată 
prin decizie a preşedintelui 
Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate. 
 
Autor: Comisia pentru mediu 
si echilibru ecologic  

22.     
Art.IV -  În cazul ariilor naturale 
protejate de interes naţional, fară 
limite identificate până la  până la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi, stabilirea limitelor 
şi modificarea lor se fac prin 
hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Naturale Protejate, în 
baza unui studiu ştiinţific, cu 
avizul Academiei Române şi cu 
aprobarea autorităţii publice 
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centrale pentru protecţia mediului. 
 
Autor: Comisia pentru mediu 
si echilibru ecologic 
 

23.     Art. V. Agentia Nationala 
pentru Arii Naturale Protejate  
incheie acorduri de colaborare 
cu solicitantii, respectiv cu 
beneficiarii proiectelor finantate 
în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020, aflate în etapa 
de evaluare, contractatre 
respectiv de implementare, 
pentru stabilirea drepturilor si 
obligatiilor partilor in vederea 
implementarii activitatilor 
aferente proiectelor. 
 
Autor: Comisia pentru mediu 
si echilibru ecologic 

La nivelul lunii noiembrie 
2018, în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020 (POIM), în 
cadrul Axei 4. Protecția 
mediului prin măsuri de 
conservare a biodiversității, 
monitorizarea calității aer ului 
și decontaminare a siturilor 
poluate istoric, Obiectivul 
Specific 4.1. Creșterea 
gradului de protecție și 
conservare a biodiversității și 
refacerea ecosistemelor 
degradate sunt încheiate un 
număr de 55 de contracte de 
finanțare, în valoare totală de 
91.397.335 euro, din care 
77.002.604 euro fonduri 
nerambursabile. Precizăm că 
un număr de alte 15 proiecte, 
cu o valoare totală de 
33.009.621 euro, din care 
32.736.175 euro fonduri 
nerambursabile, se află în 
diferite faze ale etapei de 
evaluare, urmând a fi 
contractate după aprobare. 
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Anexa 2 

 
AMENDAMENTE RESPINSE  

la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului 
 

Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2007 

Amendamente 
propuse 

Motivare Camera 
Deputaților 

1.  Art. I 
 
3. Articolul 18 va avea 
urmatorul cuprins : 
”…(1) b) structuri de 
administrare special 
constituite, cu personalitate 
juridica, aflate in 
coordonarea/subordinea, dupa 
caz, a unor regii autonome, 
companii si societati 
nationale, autoritati ale 
administratiei publice locale, 
servicii descentralizate ale 
administratiei publice 
centrale, institutii stiintifice 
de cercetare si de invatamant 
din sectorul public si privat, 
muzee, constituite potrivit 
legii si aflate in relatie 
contractuala cu Agentia 
Nationala pentru Arii 
Naturale Protejate.” 

Art. I 
 
3. Articolul 18 va avea următorul 
cuprins :  
”…(1) b) structuri de administrare 
special constituite, cu personalitate 
juridică, aflate în 
coordonarea/subordinea, dupa caz, a 
unor regii autonome, companii şi 
societăţi naţionale, autorităţi ale 
administraţiei publice locale, servicii 
descentralizate ale administraţiei 
publice centrale, instituţii ştiinţifice de 
cercetare şi de învăţământ din sectorul 
public şi privat, muzee, organizaţii 
neguvernamentale, constituite potrivit 
legii şi aflate în relaţie contractuală cu 
Agenţia Naţională pentru Arii Naturale 
Protejate.” 
 
Autor deputat USR Zainea Cornel  

Eliminarea exclusiv a 
organizatiilor neguvernamentale 
dintre entitatile care pot constitui 
structuri de administrare pentru 
administrarea ariilor naturale 
protejate este discriminatorie si 
nejustificata.  
Prin aceasta eliminare s-a creat 
un vid administrativ si s-a blocat 
activitatea si proiectele din 11 
arii naturale protejate ale caror 
administratii au fost constituite 
de catre organizatii 
neguvernamentale, ca urmare a 
obligatiilor asumate prin 
contractele de administrare cu 
valabilitate de 10 ani, fara ca 
ANANP sa puna in loc alte 
administratii, la aproape un an 
de la adoptarea OUG 75/2018: 
Parcul Natural Cefa, Parcul 
Natural Vacaresti, ROSCI0188 
Parang, ROSCI0201 Podisul 
Nord Dobrogean, ROSCI0062 
Defileul Crisului Repede-
Padurea Craiului, ROSCI0322 

 
 
 
 
 
 
 
 
Camera 
Deputaților 
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MunteleSes, ROSCI0253 
Trascau, ROSCI0227 Sighisoara 
- Tarnava Mare, ROSPA0099 
Podisul Hartibaciului, 
ROSPA0028 Dealurile 
Tarnavelor si Valea Nirajului, 
ROSCI0323 Muntii Ciucului.  
Asta in timp ce alte 12 parcuri si 
situri Natura 2000 nu au avut 
niciodata si inca nu au un 
administrator. 
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