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ORDIN 

privind modificarea Ordinului Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale  203 

/ 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de 

floră şi de faună sălbatice 

 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr......... din .......... al Direcţiei Biodiversitate  din cadrul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor , 

În temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cu completările și modificările ulterioare 

În temeiul art. 38 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin: 

 

    Art. I. Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile  nr. 203 / 2009 privind Procedura de 

stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice se 

modifica după cum urmează: 

1. Articolul 1 din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor 

de floră şi de faună sălbatice se modifica astfel: 

 

Art. 1. - (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabileste derogari in situatiile 

prevazute de art. 38 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta:  

a) din oficiu, în următoarele situații: 

i)    în baza recomandarilor planurilor de management si/sau de actiune pentru conservarea 

speciilor; 

ii)  în baza studiilor realizate la solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia 

mediului ori autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura; 

iii)  ori de câte ori este nevoie, în cadrul numărului limitat de exemplare stabilit în prealabil 

la nivel național, cu respectarea prevederilor legale, pentru exemplarele care pot pune în 

pericol sănătatea şi securitatea publică 



 

   b) la solicitarea institutiilor publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica;  

   c) la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, altele decat cele prevazute la lit. b).  

   (2) La stabilirea derogarilor, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului trebuie sa se 

asigure ca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:  

   a) nu exista o alternativa acceptabila;  

   b) masurile derogatorii nu sunt in detrimentul mentinerii populatiilor speciilor respective intr-o 

stare de conservare favorabila in arealul lor natural.  

 

 

 

 Art. II.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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