
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 

L E G E 
 
 

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 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
Art. I. – 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 şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

1.  La articolul 4, litera c1) va avea următorul cuprins: 
„c1) peisaj – o parte de teritoriu perceput ca atare de către 

populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi  interacţiunii 
factorilor naturali şi/sau umani;” 

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

cuprins: 
„v1) specii indigene – 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; 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=26771
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2000/625.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2000/625.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=30639
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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 indigene, putând chiar să le 
înlocuiască;” 

 
3. La articolul 4, litera x1) va avea următorul cuprins: 
„x1) zone interioare ale ariilor naturale protejate - zonele 

definite şi delimitate prin planurile de management, în care se stabilesc 
măsuri speciale de management;” 

 
4. Articolul 15 va avea următorul cuprins: 
„Art. 15. – În vederea îmbunătăţirii 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.” 

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

 
6. La articolul 17, litera a) va avea următorul cuprins: 
„a) autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, 

împreună cu Academia Română, pentru ariile naturale protejate, 
declarate prin legi sau hotărâri ale Guvernului;” 
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7. La  articolul  18 alineatul (1), litera c) va avea următorul 
cuprins: 

„c) posibilităţile de asigurare a resurselor financiare pentru 
asigurarea personalului şi a mijloacelor necesare pentru buna 
administrare;” 

 
 
8. La articolul 18 alineatul (1) după litera c) se introduce 

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.” 

 
 
9. La articolul 18 alineatul (5), după litera b) se introduce 

litera c), cu următorul cuprins: 
„c) consilii ştiinţifice cu rol de autoritate ştiinţifică pentru 

administrarea ariilor naturale protejate, prevăzute la alin. (3) şi (4).” 
 

 
10.  La articolul 18, alineatul (7) va avea următorul cuprins: 
„(7) Componenţa consiliilor consultative de administrare se 

stabileşte la propunerea administraţiei ariei protejate, cu aprobarea 
Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.” 
 
 

11. La articolul 18, alineatul (8) se abrogă. 
 
 

12. La articolul 18, 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, planuri si programe ce 
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ar urma să se desfăşoare pe suprafaţa sau în  vecinătatea ariilor naturale 
protejate.” 

 
 
13. La articolul 18, alineatul (14) se abrogă. 
 
 
14. La articolul 18, alineatul (15) va avea următorul 

cuprins: 
„(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 publică judeţeană sau regională pentru protecţia 
mediului.” 

 
 
15. La articolul 18, alineatul (17) va avea următorul 

cuprins: 
„(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.” 

 
 
16. La articolul 19, alineatele (1) – (7) vor avea următorul 

cuprins: 
„Art. 19. – (1) Planurile de management şi 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 
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pentru protecţia mediului cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate şi cu avizul Academiei Române.   

(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 
arii naturale protejate planurile de management şi  regulamentele se 
aprobă prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului.   

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

(4) Măsurile de management al 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.  

(5) Reglementarea conţinutului planurilor de management se  
face prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului la 
propunerea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi cu 
avizul Academiei Române. 

(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. 

(7) Respectarea planurilor de 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.” 

 
 
17. La articolul 191, alineatele (1) şi (5) vor avea următorul 

cuprins: 
„Art. 191. – (1) Zonarea internă a ariilor naturale protejate se 

face prin planul de management, prin definirea şi delimitarea după caz a 
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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. 

(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.” 

 
 
18. La articolul 191, alineatul (6) se abrogă. 
 
 
19. La articolul 191, alineatul (8) va avea următorul cuprins: 
„(8) Până la aprobarea planului de management pentru fiecare 

parc naţional sau parc natural, care va reglementa  regimul de protecţie 
şi zonarea internă, 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 alineatul 191, partea introductivă a alineatului (9) va 

avea următorul cuprins: 
„(9) În zonele de conservare specială din parcurile naţionale şi 

din parcurile naturale, în afara perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice cu 
regim strict de protecţie se pot desfăşura următoarele activităţi:” 

 
 
21. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(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 
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stabileşte până la data de 1 octombrie 2007, prin hotărâre a Guvernului 
la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.” 

 
 
22. La articolul 21 se introduc alineatele (3) şi (4), cu 

următorul cuprins: 
„(3) Proprietarii, concesionarii, administratorii de terenuri 

extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de 
utilizare, conform 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.” 

 
 
23. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„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 Naturale Protejate, fiind destinate pentru 
funcţionarea administraţiei şi pentru desfăşurarea activităţilor de 
conservare şi educaţie.” 
 
 

24. La articolul 241, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„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.” 

 
 
25. Articolul 261 va avea următorul cuprins: 
„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 
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publică centrală pentru protecţia mediului în colaborare cu Academia 
Română.” 
 

 
26. La articolul 38, litera a) va avea următorul cuprins: 
„a) autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, cu 

responsabilităţi de coordonare, reglementare, supraveghere şi control;” 
 
 
27. La articolul 39, literele b) – e) vor avea următorul 

cuprins:  
„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; 

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

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

 
 
28. La articolul 39, literele l) – n) se abrogă. 
 
 
29. Articolul 40 va avea următorul cuprins: 
„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 judeţeană pentru protecţia mediului 
monitorizează şi raportează autorităţii centrale pentru protecţia mediului  
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şi 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 Naţională de Mediu, administraţiile ariilor naturale 
protejate, cu inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, 
precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale.” 

 
 
30. La articolul 41, partea introductivă va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 41. – Responsabilităţile de expertiză, avizare, 

supraveghere şi control ştiinţific,  revin Academiei Române, cu avizul 
Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, scop în care:” 

 
 
31. La articolul 41, litera d)  va avea următorul cuprins:  
„d) avizează numirea membrilor consiliilor ştiinţifice şi a 

conducătorului administraţiei ariilor naturale protejate din reţeaua 
naţională de arii naturale protejate.” 

 
 
32. 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 se aprobă  de 
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.” 

 
 
33. La articolul 432, litera d) va avea următorul cuprins: 
„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.” 

 
 

34. La articolul 433, litera a) va avea următorul cuprins: 
„a) organizarea de către societatea civilă şi de  structurile de 

administrare a ariilor naturale protejate în colaborare cu instituţiile de 
învăţământ de toate gradele, de  acţiuni de conştientizare şi educaţie cu 
privire la importanţa conservării şi utilizării durabile a resurselor 
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naturale. În acest scop  planurile de management al ariilor naturale 
protejate vor prevedea  înfiinţarea de centre de vizitare, puncte de 
informare şi trasee educative;” 

 
 
35. La articolul 433, literele b) şi c) se abrogă. 
 
 
36. La articolul 433, litera d) va avea următorul cuprins: 
„d) sesizarea, după caz, a autorităţilor administrative şi/sau 

judecătoreşti 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;” 

 
 
37. La articolul 433, litera e) se abrogă. 
 
 
38. La articolul 44 alineatul (1), litera a) va avea următorul 

cuprins: 
„a) Gărzii Naţionale de Mediu cu atribuţii de control pe întregul 

teritoriu al ţării;” 
 
 
39. La articolul 44 alineatul (1), litera b) se abrogă. 
 
 
40. La articolul 44 alineatul (1), litera e) va avea următorul 

cuprins: 
„e) tuturor autorităţilor de control cu atribuţii legate de protecţia 

mediului.” 
 
 

41. La articolul 481, punctele 13, 19, 20, 24, 25 şi 26 se 
abrogă. 
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42. La articolul 481, punctul 28 va avea următorul cuprins: 
„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, punctele 29 şi 32 se abrogă. 
 
 
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, 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, denumirea «Agenţia Naţională pentru Arii 
Naturale Protejate şi Conservarea Biodiversităţii» se înlocuieşte cu 
denumirea «Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate». 

 
 
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 şi 
completările 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=26771
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2000/625.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2000/625.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=30639
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată. 
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