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C O M U N I C A T  

Ref. : ORDONANȚA DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul 

protecției mediului, adoptată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului României 

În cadrul ședinței de astăzi a Guvernului României, a fost adoptată ORDONANȚA DE 

URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului, 

având drept scop asigurarea unei administrări unitare, integrate şi eficiente a ariilor 

naturale protejate precum și crearea unui sistem prin care să se asigure 

implementarea unitară la nivel național a politicilor, strategiilor și a legislației în 

domeniul biodiversității. 

Ordonanța prevede modificarea Legii 95/2016, în sensul că vor fi înființate structuri 

teritoriale ale ANANP, organizate la nivel de direcție, cu rol de administrare a ariilor 

naturale protejate neatribuite. 

Astfel, vom avea garanția că celor peste 500 de arii naturale protejate care nu au 

administratori/custozi și care, în prezent, sunt gestionate și administrate de Agenția 

Națională pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.) li se vor asigura, efectiv, prin 

specialiști, în conformitate cu exigențele Directivelor europene: 

-inventarierea și evaluarea capitalului lor natural (specii, habitate, obiective cu valoare 

peisagistică etc.); 

-elaborarea și implementarea regulamentelor și planurilor de management; 

-promovarea acțiunilor de conștientizare și informare a populației locale și a vizitatorilor 

cu privire la necesitatea protecției și conservării capitalului natural și cultural al acestora 

în contextul dezvoltării durabile locale, care trebuie încurajată; 

-monitorizarea speciilor și habitatelor naturale de interes național și comunitar ce 

constituie obiectivele de conservare; 

-cartarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor ce constituie obiective de 

conservare. 

Lipsa administrării efective în teritoriu a ariilor naturale protejate, respectiv a 

posibilității de a se asigura gestionarea faptică a acestora, ar putea produce consecințe 

negative atât în plan intern - asupra patrimoniului natural, obiectiv de interes public 

major, înscris inclusiv în Programul de Guvernare, - cât și în plan extern, prin 

încălcarea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea 

Europeană și a obligațiilor ce rezidă din transpunerea în legislația natională a Directivei 

92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună 

sălbatice și Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, care poate 

implica eventuale sancţiuni de ordin financiar. 
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