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Protecţia naturii 

 

Nr. 

crt. 
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comunitară 
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Cadrul legislativ existent 
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legislative 
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asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  31997D0266  

Decizia 1997/266/CE din 

18 decembrie 1996 privind 

formularul-tip pentru siturile propuse 

ca situri Natura 2000 ediţie specială 

în limba română: capitol 15, volum 

04, p. 3 - 158 

MMP OM MMDD  nr. 207/2006 (MO nr. 

284/29.03.2006) privind aprobarea 

conţinutului Formularului Standard Natura 

2000 şi a manualului de completare al 

acestuia 
   

2.  32008D0966 

Decizia 2008/966/CE din 

12 decembrie 2008 de adoptare, în 

temeiul Directivei 92/43/CEE a 

Consiliului, a unei liste iniţiale a 

siturilor de importanţă comunitară 

pentru regiunea biogeografică de 

stepă [notificată cu numărul C(2008) 

8066] JO L 344, 20.12.2008, p. 117-

120 

MMP OM MMDD nr. 1964/2007 (MO nr. 

98/07.02.2008) privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România, modificat de OM 

nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011) 

   

3.  32009D0092 

Decizia 2009/92/CE din 

12 decembrie 2008 de adoptare, în 

temeiul Directivei 92/43/CEE a 

Consiliului, a unei liste iniţiale a 

siturilor de importanţă comunitară 

pentru regiunea biogeografică a 

Mării Negre [notificată cu numărul 

C(2008) 7974] JO L 43, 13.2.2009, 

p. 59-62 

MMP OM MMDD nr. 1964/2007 (MO nr. 

98/07.02.2008) privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România, modificat de OM 

nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011) 

   

4.  32011D0062  

Decizia 2011/62/UE din 10 ianuarie 

2011 de adoptare, în temeiul 

MMP OM MMDD nr. 1964/2007 (MO nr. 

98/07.02.2008) privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a 
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Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a 

celei de-a patra liste actualizate a 

siturilor de importanţă comunitară 

pentru regiunea biogeografică alpină 

[notificată cu numărul C(2010) 

9663] JO L 33, 8.2.2011, p. 1-51 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România, modificat de OM 

nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011) 

5.  32011D0064  

Decizia 2011/64/UE din 10 ianuarie 

2011 de adoptare, în temeiul 

Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a 

celei de-a patra liste actualizate a 

siturilor de importanţă comunitară 

pentru regiunea biogeografică 

continentală [notificată cu numărul 

C(2010) 9669] JO L 33, 8.2.2011, p. 

146-411 

MMP OM MMDD nr. 1964/2007 (MO nr. 

98/07.02.2008) privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România, modificat de OM 

nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011) 

   

6.  32011D0086  
Decizia 2011/86/UE din 10 ianuarie 

2011 de adoptare, în temeiul 

Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a 

celei de a doua liste actualizate a 

siturilor de importanţă comunitară 

pentru regiunea biogeografică 

panonică [notificată cu numărul 

C(2010) 9677] JO L 40, 12.2.2011, 

p. 300-324 

MMP OM MMDD nr. 1964/2007 (MO nr. 

98/07.02.2008) privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România, modificat de OM 

nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011) 

  

 

7.  32011D0484 

Decizia 2011/484/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 11 iulie 2011 

privind formularul-tip pentru siturile 

NATURA 2000 [notificată cu 

numărul C(2011) 4892] JO L 198, 

MMP  Nu este cazul 
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30.07.2011, p. 39-70 

 


