PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
26.02.2015
Nr.4c-27/15

Către,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice, trimis comisiei spre
dezbatere în fond cu adresa nr. Plx.58 din 16 februarie 2015 şi înregistrat cu
nr.4c-27/15 din 17 februarie 2015.

PREŞEDINTE,
CARMEN ILEANA MOLDOVAN

PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
26.02.2015
Nr.4c-27/15

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege
privind

aprobarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.20/2014

pentru

modificarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice, trimis cu
adresa nr.Plx.52 din 16 februarie 2015 şi înregistrat cu nr.4c-27/12 din 17
februarie 2015.
Proiectul de ordonanţă are ca obiect modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege
în şedinţa din 12 februarie 2015.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.
75, alineatele (1) şi (3) din Constituţia României.

Potrivit

prevederilor

art.61

2
din Regulamentul

Camerei

Deputaţilor,

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia a examinat proiectul
de Lege în şedinţa din 24 februarie 2015.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al
Consiliului Legislativ (nr.937/27.08.2014);
La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 21 membri ai
Comisiei.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, conform prevederilor art.54 şi
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, doamna Adriana Croitoru, director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor
şi Pădurilor.
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate de către
membrii Comisiei s-a hotărât, cu majoritate de voturi (2 împotrivă), să se supună
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice, cu amendamentele admise prevăzute
în anexa nr.1 şi cu amendamentele respinse prevăzute în anexa nr.2 care fac parte
integrantă din prezentul raport.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.
92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, proiectul de lege examinat face parte din categoria
legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
CARMEN ILEANA MOLDOVAN

Consilier parlamentar,
Andreea Negulescu

SECRETAR,
VASILE DANIEL SUCIU

Anexa nr. 1
I. AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

0
1.

2.

Text
ORDONANŢĂ nr. 20/2014
pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor
naturale protejate,
conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei
sălbatice
1

Text Senat

2
LEGE
privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului
nr.20/2014 pentru
modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei
sălbatice
Articol unic. – Se aprobă
Ordonanţa Guvernului nr.20 din
26
august
2014
pentru
modificarea
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului
nr.57/2007
privind
regimul
ariilor
naturale
protejate,
conservarea
habitatelor
naturale, a florei şi faunei
sălbatice, adoptată în temeiul

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

3
Nemodificat

Art. unic – Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr.20 din 26 august
2014
pentru
modificarea
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului
nr.57/2007
privind
regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice, adoptată
în temeiul art.l pct.V. poz.4 din
Legea
nr.
119/2014
privind

Motivarea
amendamentelor

4

2
art.l pct.V. poz.4 din Legea nr.
119/2014
privind
abilitarea
Guvernului
de
a
emite
ordonanţe, şi publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.632 din 29 august
2014.
3.

4.

5.

ORDONANŢĂ
pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor
naturale protejate,
conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei
sălbatice
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 după cum urmează:

Art. 8
(1)Declararea

1. Titlul ordonanţei se modifică
şi va avea următorul cuprins:
ORDONANŢĂ
pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice
2.
La
articolul
I,
partea
introductivă se modifică şi va
avea următorul cuprins:

------------------------

-----------------------zonelor

abilitarea Guvernului de a emite
ordonanţe,
şi
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.632 din 29 august
2014,
cu
următoarele
modificări şi completari:

Art.1 – 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:
3. La articolul I, înaintea
punctului 1 se introduc 5 noi
puncte, cu următorul cuprins:

3
naturale
şi
instituirea
regimului de arie naturală
protejată se fac după cum
urmează:
a)prin lege, pentru siturile
naturale
ale
patrimoniului
natural universal;
b)prin hotărâre a Guvernului,
pentru rezervaţii ştiinţifice,
parcuri naţionale, monumente
ale naturii, rezervaţii naturale,
parcuri naturale, zone umede
de importanţă internaţională,
rezervaţii
ale
biosferei,
geoparcuri, arii speciale de
conservare, arii de protecţie
specială avifaunistică;
c)prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului şi
schimbărilor climatice, pentru
siturile
de
importanţă
comunitară,
cu
avizul
Academiei Române;
d) prin hotărâri ale consiliilor
judeţene sau locale, pentru
arii naturale protejate, de
interes judeţean sau local.
(Text
Ordonanta
31/2014 )

urgenta

(2)Propunerile
pentru
instituirea regimului de arie

4
naturală protejată se pot face
din iniţiativa oricărei persoane
fizice sau juridice şi se
înaintează autorităţii publice
centrale
pentru
protecţia
mediului
şi
pădurilor,
în
vederea promovării actului
normativ de desemnare a
acestora.
(Text Legea 49/2011 )

(3)Autoritatea
publică
centrală
pentru
protecţia
mediului
şi
pădurilor
stabileşte lista siturilor de
importanţă comunitară şi a
ariilor de protecţie specială
avifaunistică,
pe
care
o
transmite Comisiei Europene.
(Text Legea 49/2011 )

(4)Zonele şi siturile naturale
care întrunesc criteriile de sit
al
patrimoniului
natural
universal, zonă umedă de
importanţă
internaţională,
geoparc, rezervaţie a biosferei
şi
ariile
speciale
de
conservare dobândesc acest
regim
conform
procedurii
prevăzute la alin. (1) lit. a) şi
b), pe baza documentaţiei
solicitate
de
organismele
internaţionale autorizate şi cu
condiţia
recunoaşterii
lor
prealabile de către aceste

5
organisme.

(5)Propunerea de instituire a
regimului de arie naturală
protejată
pentru
cazurile
prevăzute la alin. (1) lit. a)c)
se
face
pe
baza
documentaţiei prevăzute la
art. 11 alin. (1).

„- La articolul 8, alineatul (5) se Prin modificările şi
modifică şi va avea următorul completările
propuse se doreşte
cuprins:
eliminarea
<<(5) Propunerea de declarare a inadvertenţelor
zonelor naturale protejate în prevăzute în forma
vederea instituirii regimului de arie actuală a
naturală protejată de interes Ordonanţei,
naţional
se
face
pe
baza potrivit cărora,
documentaţiei prevăzute la art. 11 documentaţia
necesară declarării
alin. (1).>>
zonelor naturale
protejate în
- La articolul 8, după alineatul (5), vederea instituirii
se introduc două noi alineate, regimului de arie
alineatele (51) – (52), cu următorul naturală protejată
cuprins:
apartinând
categoriei ariilor
naturale protejate
Propunerea
de de interes
<<(51)
declarare a zonelor naturale comunitar este
protejate în vederea instituirii identică cu
regimului de arie naturală documentaţia
protejată de interes comunitar necesară declarării
se face pe baza documentaţiei zonelor naturale
prevăzute la art. 11 alin. (3).
protejate în
vederea instituirii
(52) Propunerea de declarare regimului de arie
a zonelor naturale protejate în naturală protejată
vederea instituirii regimului de de interes
arie naturală protejată de naţional.
interes internaţional se face pe
baza documentaţiei prevăzute
la art. 11 alin. (5). >>

6
- La articolul 8, alineatul (6) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(6)Propunerea de instituire a
regimului de arie naturală
protejată
pentru
cazurile
prevăzute la alin. (1) lit. d) se
bazează pe o documentaţie
ştiinţifică ce se înaintează la
consiliile judeţene sau locale,
după caz, în vederea analizei
şi luării hotărârii de declarare.

<<(6) Propunerea de declarare a
zonelor naturale protejate în
vederea instituirii regimului de arie
naturală protejată de interes
judeţean sau local se bazează pe o
documentaţie ştiinţifică ce se
înaintează la consiliile judeţene
sau locale, după caz, în vederea
analizei şi luării hotărârii de
declarare și instituire.>>

(7)Propunerea de declarare a
zonelor
naturale
pentru
cazurile prevăzute la alin. (1)
se face pe baza documentaţiei
prevăzute la alin. (5) şi (6),
cu respectarea caracterului
specific
al
fiecărei
zone
naturale încadrate în condiţiile
legii.

- La articolul 8, alineatul (7) se Ca urmare a
modificării alin.(5)
abrogă.
şi introducerii alin.
(51) – (52)

(Text OG 31/2014 )

Art. 11
(1)Documentaţia necesară în
vederea instituirii regimului
de arie naturală protejată de

------------------------

- La articolul 11 alineatul (1),
litera b1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

7
interes naţional trebuie să
cuprindă:
a)studiul de fundamentare
ştiinţifică;
b)documentaţia
cartografică
cu limitele ariei naturale
protejate,
cu
evidenţierea
categoriilor de folosinţă a
terenurilor;
(Text Legea 49/2011 )

1

b )
suprafaţa şi situaţia
juridică a terenurilor, cu
precizarea proprietarilor la
data înfiinţării ariei;

<< b1) „suprafaţa şi situaţia
juridică a terenurilor, cu precizarea
formei de proprietate şi a
proprietarilor la data înfiinţării
ariei;>> ”
Autori:
deputat PNL – Varga Lucia-Ana
deputat UDMR - Molnar Zsolt

b2)
hotărârile
consiliului
comunal,
orăşenesc,
municipal sau judeţean, după
caz, de avizare a suprafeţei
administrative ce va urma să
facă parte din aria naturală
protejată;
(Text Legea 49/2011 )

c)avizul Academiei Române.
(2)Normativul de conţinut al
documentaţiei necesare în
vederea instituirii regimului
de arie naturală protejată de
interes naţional se stabileşte

8
de către autoritatea publică
centrală
pentru
protecţia
mediului şi pădurilor şi se
aprobă
prin
ordin
al
conducătorului acesteia, în
termen de 90 de zile de la
data intrării în vigoare a
prezentei
ordonanţe
de
urgenţă.
(Text Legea 49/2011 )

(3)Documentaţia necesară în
vederea instituirii regimului
de arie naturală protejată de
interes comunitar trebuie să
cuprindă:
a)Formularul Standard Natura
2000, stabilit de Comisia
Europeană
prin
Decizia
97/266/CE şi aprobat prin
Ordinul ministrului mediului şi
gospodăririi
apelor
nr.
207/2006 privind aprobarea
conţinutului
Formularului
Standard Natura 2000 şi a
manualului de completare a
acestuia;
b)avizul Academiei Române.
(Text Legea 49/2011 )

(4)Formularul
Standard
Natura 2000, prevăzut la alin.
(3) lit. a) se poate modifica şi
completa
prin
ordin
al

9
conducătorului
autorităţii
publice
centrale
pentru
protecţia
mediului
şi
pădurilor,
pe
baza
recomandărilor
Comisiei
Europene.
(5)Documentaţia necesară în
vederea instituirii regimului
de arie naturală protejată de
interes internaţional trebuie
să cuprindă:
a)fundamentarea ştiinţifică a
sitului patrimoniului natural
universal, a zonei umede de
importanţă internaţională, a
geoparcului sau a rezervaţiei
biosferei, după caz;
b)documentul prin care se
atestă recunoaşterea zonei ca
arie naturală protejată de
interes internaţional de către
organismele
internaţionale
autorizate;
c)avizul Academiei Române.
(6)Normativul
de
conţinut
standard necesar în vederea
fundamentării
ştiinţifice
a
instituirii regimului de arie
naturală protejată de interes
internaţional stabilite de către
organismele
internaţionale
autorizate se aprobă prin
ordin
al
conducătorului
autorităţii publice centrale

10
pentru protecţia mediului şi
pădurilor, în termen de 90 de
zile de la data intrării în
vigoare a legii de aprobare a
prezentei
ordonanţe
de
urgenţă.
(7)Normativul
de
conţinut
standard prevăzut la alin. (6)
se poate modifica şi completa
prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului şi
pădurilor,
pe
baza
recomandărilor organismelor
internaţionale autorizate.
(Text Legea 49/2011 )

6.

1. La articolul 16, alineatul
(2)
va
avea
următorul
cuprins:
"(2)
Administrarea
rezervaţiilor
biosferei,
a
parcurilor
naţionale,
a
parcurilor naturale şi, după
caz,
a
geoparcurilor,
a
siturilor patrimoniului natural
universal, a zonelor umede de
importanţă internaţională, a
siturilor
de
importanţă
comunitară, a ariilor speciale
de conservare şi a ariilor de
protecţie
specială
avifaunistică se realizează de
către
structurile
de
administrare
special
constituite, cu respectarea
prevederilor art. 18 alin. (1)

Nemodificat

------------------------
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lit. a)-c)."
7.

2.La articolul 18 alineatul
(1),
litera
b)
va
avea
următorul cuprins:
"b) structuri de administrare
special
constituite,
cu
personalitate
juridică,
ale
unor
regii
autonome,
companii
şi
societăţi
naţionale,
administraţiile
parcurilor
din
subordinea
Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva,
autorităţi
ale
administraţiei publice locale,
servicii
deconcentrate
ale
administraţiei
publice
centrale,
organizaţii
neguvernamentale, constituite
potrivit legii, create în termen
de maximum 6 luni de la
atribuirea
în
administrare
uneia
dintre
entităţile
menţionate
anterior;
structurile de administrare se
află
în
coordonarea
metodologică
a
autorităţii
publice
centrale
pentru
protecţia
mediului
şi
schimbărilor climatice;"

Nemodificat

8.

------------------------

4. La articolul I, după punctul 2
se introduce un nou punct,
punctul 21 , cu următorul
cuprins:
„La articolul 21, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

Se impune pentru
simplificarea
procedurii de
aprobare a
planurilor de
management şi
regulamentelor

12
Art. 21

- <<(1) Planurile de management
şi regulamentele ariilor naturale
protejate care au structuri de
administrare special constituite, se
elaborează de către administratorii
acestora,
prin
consultarea
consiliilor
consultative
de
administrare, se avizează de către
consiliile ştiinţifice şi se aprobă
prin ordin al conducătorului
autorității
publice
centrale
pentru
protecția
mediului,
apelor și pădurilor, emis în
baza
avizelor
autorităţilor
publice centrale din domeniul
culturii, dezvoltarii regionale şi
administratiei publice și al
agriculturii
şi
dezvoltării
rurale. În cazul în care nu există
administratori sau în situația în
care planurile de management
sunt elaborate în cadrul unor
proiecte
cu
finanțare
națională/europeană, acestea pot
fi elaborate și de către alte entități,
urmând să fie însușite de către
administratori
în
procesul
elaborării și, respectiv, al aprobării
acestora.>>”

(1) Planurile de management
şi
regulamentele
ariilor
naturale protejate care au
structuri
de
administrare
special
constituite
se
elaborează
de
către
administratorii acestora, prin
consultarea
consiliilor
consultative de administrare,
se avizează de către consiliile
ştiinţifice şi se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice
centrale
pentru
protecţia
mediului şi pădurilor. În cazul
în
care
nu
există
administratori sau în situaţia
în
care
planurile
de
management sunt elaborate
în cadrul unor proiecte cu
finanţare
naţională/europeană, acestea
pot fi elaborate şi de către
alte entităţi, urmând să fie
însuşite
de
către
administratori/custozi
în
procesul
elaborării
şi,
respectiv,
al
aprobării
acestora.
Legea nr.49/2011

9.

3.La articolul 21, alineatele
(2) şi (7) vor avea următorul
cuprins:
"(2) Pentru ariile naturale
protejate care nu necesită
structuri
de
administrare

Pct.3 - Nemodificat
------------------------

ariilor naturale
protejate care au
structuri de
administrare
special constituite.
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special constituite, planurile
de
management
şi
regulamentele se elaborează
de către custozii acestora, se
avizează de către Agenţia
Naţională pentru Protecţia
Mediului/instituţiile
din
subordinea acesteia, după
caz, şi se aprobă prin ordin al
conducătorului
autorităţii
publice
centrale
pentru
protecţia mediului, cu avizul
autorităţii publice centrale din
domeniul
culturii
şi
consultarea
autorităţilor
publice centrale din domeniul
dezvoltării
regionale
şi
administraţiei
publice,
agriculturii şi silviculturii. În
cazul în care nu există custozi
sau în
situaţia
în care
planurile
de
management
sunt elaborate în cadrul unor
proiecte
cu
finanţare
naţională/europeană, acestea
pot fi elaborate şi de alte
entităţi,
urmând
să
fie
însuşite de către custozi, în
procesul
elaborării
şi,
respectiv,
al
aprobării
acestora.
..........................................
.......
(7) Ariile naturale protejate
de interes comunitar sunt
create pentru impunerea unor
măsuri speciale în vederea
conservării
unor
habitate
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10.

naturale
şi/sau
specii
sălbatice
de
interes
comunitar.
În
cazul
suprapunerii totale a ariilor
naturale protejate, se va
realiza un singur plan de
management, ţinând cont de
respectarea categoriei celei
mai
restrictive
de
management.
În
cazul
suprapunerii parţiale a ariilor
naturale protejate, planurile
de management ale acestora
se elaborează astfel încât în
zonele de suprapunere să
existe o corelare a măsurilor
de conservare, cu respectarea
categoriei celei mai restrictive
de management."
Art. II
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 Românei,
Partea I, nr. 442 din 29 iunie
2007, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările şi
completările
ulterioare,
precum şi cu modificările
aduse
prin
prezenta
ordonanţă, se va republica,
după aprobarea acesteia prin
lege, dându-se textelor o
nouă numerotare.

Nemodificat

------------------------
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Anexa nr. 2
II. AMENDAMENTE RESPINSE

Nr.
crt.
0
1.

Text iniţial

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

1

2
La articolul 11, partea introductivă
a alineatului (1) se modifică și va
avea următorul cuprins:

(1)Documentaţia
necesară
în
vederea instituirii regimului de
arie naturală protejată de interes
naţional trebuie să cuprindă:

Documentaţia
necesară
(1)
declarării
zonelor
naturale
protejate în vederea instituirii
regimului
de
arie
naturală
protejată de interes naţional
trebuie să cuprindă:

Art.11

a)studiul
de
fundamentare
ştiinţifică;
b)documentaţia cartografică cu
limitele ariei naturale protejate, cu
evidenţierea
categoriilor
de
folosinţă a terenurilor;
(Text Legea 49/2011 )

b1) suprafaţa şi situaţia juridică a
terenurilor,
cu
precizarea
proprietarilor la data înfiinţării
ariei;

Motivarea amendamentelor

Camera
decizională

3

4

16
b2) hotărârile consiliului comunal,
orăşenesc,
municipal
sau
judeţean, după caz, de avizare a
suprafeţei administrative ce va
urma să facă parte din aria
naturală protejată;
(Text Legea 49/2011 )

c)avizul Academiei Române.
2.
Art.11

La articolul 11, partea introductivă
a alineatului (3) se modifică și va
avea următorul cuprins:

(3)Documentaţia
necesară
în
vederea instituirii regimului de
arie naturală protejată de interes
comunitar trebuie să cuprindă:

(3) Documentaţia
necesară
declarării
zonelor
naturale
protejate în vederea instituirii
regimului
de
arie
naturală
protejată de interes comunitar
trebuie să cuprindă:

a)Formularul
Standard
Natura
2000,
stabilit
de
Comisia
Europeană prin Decizia 97/266/CE
şi aprobat prin Ordinul ministrului
mediului şi gospodăririi apelor nr.
207/2006
privind
aprobarea
conţinutului Formularului Standard
Natura 2000 şi a manualului de
completare a acestuia;
b)avizul Academiei Române.
(Text Legea 49/2011 )

Camera
Deputaţilor
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3.
Art.11

(5)Documentaţia
necesară
în
vederea instituirii regimului de
arie naturală protejată de interes
internaţional trebuie să cuprindă:

La articolul 11, partea introductivă
a alineatului (5) se modifică și va
avea următorul cuprins:

Camera
Deputaţilor

(5)
Documentaţia
necesară
declarării
zonelor
naturale
protejate în vederea instituirii
regimului
de
arie
naturală
protejată de interes internaţional
trebuie să cuprindă:

a)fundamentarea
ştiinţifică
a
sitului
patrimoniului
natural
universal, a zonei umede de
importanţă
internaţională,
a
geoparcului sau a rezervaţiei
biosferei, după caz;
b)documentul prin care se atestă
recunoaşterea
zonei
ca
arie
naturală protejată de interes
internaţional de către organismele
internaţionale autorizate;
c)avizul Academiei Române.

Art.21

2. La articolul 21, alineatul (2) se
modifică și 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
custozii
acestora,
se
avizează
de
către
Agenţia
Naţională
pentru
Protecţia
Mediului/instituţiile din subordinea

„ (2) Pentru ariile naturale
protejate
care
nu
necesită
structuri de administrare special
constituite,
planurile
de
management şi regulamentele se
elaborează
de
către
custozii
acestora, se avizează de către
Agenţia Naţională pentru Protecţia
Mediului/instituţiile din subordinea

4.

Camera
Deputaţilor
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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 publice, agriculturii
şi silviculturii. În cazul în care nu
există custozi sau în situaţia în
care planurile de management
sunt elaborate în cadrul unor
proiecte
cu
finanţare
naţională/europeană, acestea pot
fi elaborate şi de alte entităţi,
urmând să fie însuşite de către
custozi, în procesul elaborării şi,
respectiv, al aprobării acestora.
(Text Ordonanta 20/2014 )

acesteia, după caz, şi se aprobă
prin
ordin
al
conducătorului
autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului și pădurilor, cu
avizul
autorităţilor
publice
centrale din domeniul culturii,
dezvoltării
regionale,
amenajării
teritoriului,
urbanismului şi administraţiei
publice și agriculturii. În cazul
în care nu există custozi sau în
situația în care planurile de
management sunt elaborate în
cadrul unor proiecte cu finanțare
națională/europeană, acestea pot
fi elaborate și de alte
entități,
urmând să fie însușite de către
custozi în procesul elaborării și,
respectiv, al aprobării acestora.”

