
 

 

București,  12.06.2018 

 

   Către,  

    BIROUL PERMANENT AL 

    CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2018 pentru 

modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului,  

trimis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, spre dezbatere pe fond, cu 

adresa nr. PL-x nr. 281 din 7 mai 2018. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION CUPĂ 

 

 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic   
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PARLAMENTUL  ROMANIEI 

CAMERA  DEPUTATILOR 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC                            

București,  12.06.2018 

 Nr.4c-27/244  

R A P O R T     

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din 
domeniul protecţiei mediului, transmis cu adresa nr. PL-x nr. 281 din 7 mai 

2018 şi înregistrat la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic cu nr.4c-27/244 
din 8 mai 2018. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil 
al Consiliului Legislativ (nr.164/06.03.2018), avizul favorabil al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului (nr. 4c-6/233/ 23 mai 2018) și avizul 

favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (nr. 4c-7/497/ 22 mai 2018). 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea structurii 

organizatorice a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), avându-

se în vedere întărirea capacităţii administrative, a mecanismelor de cooperare și 

coordonare atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, acţiuni care urmăresc 

îmbunătăţirea sistemului de management al ariilor naturale protejate, astfel încât 

să atingă cerinţele în domeniu existente la nivel internaţional şi, în special, la nivelul 
Uniunii Europene. Totodată, se urmăreşte crearea unui sistem prin care să se 

asigure implementarea unitară, la nivel naţional, a politicilor, strategiilor şi a 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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legislaţiei în domeniul biodiversităţii, crearea unei reţele de monitorizare a 

implementării acestora, precum şi asigurarea monitorizării stării de conservare a 

habitatelor şi speciilor desemnate conform Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor 

sălbatice (Directiva Păsări), şi a siturilor de importanţă comunitară conform 

prevederilor Directivei 94/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 (Directiva 

Habitate). 

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

pentru aprobarea ordonanței de urgență în ședința din data de 2 mai 2018. 

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 12 mai 2018.  La lucrările comisiei și -au înregistrat prezența un număr de 11 
deputați, membri ai comisiei.  

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, domnul Ionel Petre, vicepreședintele Agenției Naționale  

pentru Arii Naturale Protejate și doamna Cornelia Bălanică, vice președintele 

Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate. 

În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere transmise de 

Consiliul Legislativ şi comisiile avizatoare, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului 

cu amendamentele admise redate în Anexa 1. 

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 

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul protecţiei mediului 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 13/2018 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
1.   

Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a 
Guvernului 

nr.13/2018 pentru 
modificarea unor acte 

normative din 
domeniul protecţiei 

mediului 

Titlul Legii  
 
 

Nemodificat  

 

2.   Articol unic: Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 13 din 7 
martie 2018 pentru 
modificarea unor acte 
normative din domeniul 
protecţiei mediului, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.218 din 12 martie 
2018, cu următoarele 
modificari : 

 
 
 

Nemodificat 

 

3.  Art. I 
Legea 
nr. 95/2016 privind 

 
 
 

 
 
 

 

https://idrept.ro/00178081.htm�
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 13/2018 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
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 

4.  1.La articolul 1 
alineatul (2), litera 
a) va avea următorul 
cuprins: 
 
"a) structuri teritoriale 
ale Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Naturale 
Protejate, fără 
personalitate juridică, 
organizate la nivel de 
direcţie, cu rol de 

1.La articolul I punctul 
1, articolul 1 alineatul 
(2), litera a) va avea 
următorul cuprins: 
 
a) structuri teritoriale 
judeţene ale Agenţiei 
Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate, fară 
personalitate juridică, cu 
rol de administrare a 
ariilor naturale 

1. La articolul I punctul 1, litera 
a) alineatul (2) al articolului 1, 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
"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;  

 
Distribuția ariilor 
naturale 
protejate 
neatribuite nu 
este uniformă la 
nivel național, 
existând pe de o 
parte 
regiuni/județe cu 
un număr mic  
de arii naturale și 

https://idrept.ro/00103869.htm�
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 13/2018 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
administrare a ariilor 
naturale protejate; 

protejate;”  
Autor: Deputat ALDE Ion Cupa 

pe de altă parte 
cu un număr 
foarte mare. 

5.  2.La articolul 1, 
alineatul (3) se 
abrogă. 

  
Nemodificat 

 

6.  3.La articolul 1, 
alineatul (5) va avea 
următorul cuprins: 
 
"(5) Agenda Naţională 
pentru Arii Naturale 
Protejate, prin 
structurile sale 
teritoriale, va asigura 
administrarea ariilor 
naturale protejate 
neatribuite." 

2. La articolul I 
punctul 3, articolul 1 
alineatul (5) va avea 
următorul cuprins: 
 
”(5) Agenţia Naţională 
pentru Arii Naturale 
Protejate, prin structurile 
sale teritoriale judeţene 
va asigura administrarea 
ariilor naturale protejate 
neatribuite.” 

 
 
 
 
 
 

Se elimină 
 

Autor: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic 

 

7.  4. Articolul 4 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
"Art. 4 
Agenţia Naţională 
pentru Arii Naturale 
Protejate este 

3. La articolul I 
punctul 4, articolul 4 
va avea următorul 
cuprins: 
 
Art.4.- Agenţia Naţională 
pentru Arii Naturale 
Protejate este organizată 
astfel: aparat central şi 

2. La articolul I punctul 4, 
articolul 4 se modifică și va 
avea următorul conținut: 
 
 
"Art. 4 
Agenţia Naţională pentru Arii 
Naturale Protejate este organizată 
astfel: aparat central şi structuri 

Distribuția ariilor 
naturale 
protejate 
neatribuite nu 
este uniformă la 
nivel național, 
existând pe de o 
parte 
regiuni/județe cu 



6 
 

Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 13/2018 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
organizată astfel: 
aparat central şi 
structuri teritoriale 
organizate la nivel de 
direcţii, aflate în cadrul 
acesteia." 

structuri teritoriale 
judeţene aflate în cadrul 
acesteia. 

teritoriale organizate la nivel de 
direcţii sau servicii, aflate în 
cadrul acesteia."  
 
Autor: Deputat ALDE Ion Cupa 

un număr mic  
de arii naturale și 
pe de altă parte 
cu un număr 
foarte mare. 

8.  5.Articolul 6 va avea 
următorul cuprins: 
Art. 6 
Numărul maxim de 
posturi alocate Agenţiei 
Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate este 
de 490. 

 
 
 

 
 

Nemodificat 

 

9.  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 
României, Partea I, nr. 
442 din 29 iunie 2007, 
aprobată cu modificări 
şi completări prin 
Legea nr. 49/2011, cu 
modificările şi 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 13/2018 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
completările ulterioare, 
se modifică după cum 
urmează: 

10.  1.La articolul 18 
alineatul (1), literele 
a)-c) vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
a) structurile teritoriale 
din cadrul Agenţiei 
Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate; 
 
 
b) structuri de 
administrare special 
constituite, cu 
personalitate juridică, 
aflate în 
coordonarea/subordine
a, după caz, a unor 
regii autonome, 
companii şi societăţi 
naţionale, autorităţi ale 
administraţiei publice 
locale, servicii 
descentralizata ale 
administraţiei publice 
centrale, instituţii 

4. La articolul II 
punctul 1, articolul 18 
alineatul (1), litera a) 
va avea următorul 
cuprins: 
 
a) structurile teritoriale 
județene din cadrul 
Agenției Naționale pentru 
Arii Protejate; 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Se elimină 
Autor: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 13/2018 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
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; 
 
c) structuri de 
administrare constituite 
în baza unor 
parteneriate publice 
sau public-private, în 
care Agenţia Naţională 
pentru Arii Naturale 
Protejate este 
partener; structurile de 
administrare se află în 
relaţie contractuală cu 
Agenţia Naţională 
pentru Arii Naturale 
Protejate; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 

11.  2.La articolul 19, 
alineatul (1) se 
abrogă. 

 
 

 
Nemodificat 

 

12.  Art. III    
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Nr. 
crt. 

Text 
OUG nr. 13/2018 

Text adoptat de Senat Amendamente 
propuse 

Motivația 

0 1 2 3 4 
În termen de 30 de zile 
de la data intrării în 
vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, 
Hotărârea Guvernului 
nr. 997/2016 privind 
organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate şi 
privind modificarea şi 
completarea anexei nr. 
12 la Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.705/2006 pentru 
aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor 
din domeniul public al 
statului, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
1.070 din 30 
decembrie 2016, se 
modifică în mod 
corespunzător. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Nemodificat 
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