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LEGE  

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei 

pentru mediul marin 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege : 

                   Articol unic -  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 71/2010 privind stabilirea strategiei 

pentru mediul marin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 2 iulie 2010, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.6/2011, se modifică dupǎ cum urmeazǎ : 

1. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins: 

        „ (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor, pe baza evaluării iniţiale realizate în 

temeiul art. 8 alin. (1), stabileşte pentru apele marine un set complet de obiective de mediu și de 

indicatori relevanţi în scopul de a orienta eforturile în vederea atingerii stării ecologice bune a mediului 

marin, luând în considerare lista orientativă de presiuni și impacturi prezentată în tabelul nr. 2 din 

anexa nr. 3, precum și din lista orientativă de caracteristici prevăzută în anexa nr.4. La stabilirea 

obiectivelor și a indicatorilor respectivi, se ţine cont de continuitatea aplicării pentru aceleaşi ape a 

obiectivelor de mediu relevante existente, stabilite la nivel național, comunitar sau internaţional, 

asigurând compatibilitatea reciprocă a acestor obiective şi luarea în considerare, de asemenea, pe cât 

acest lucru este posibil, a impacturilor transfrontiere semnificative și a caracteristicilor transfrontiere.” 

           2. Alineatele (1) şi (8) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins: 

„Art. 12. – (1) Pentru regiunea marină Marea Neagră, autoritatea publică centrală din domeniul 

apelor identifică, în sensul art. 9 alin. (1), măsurile necesare pentru a atinge sau pentru a menține starea 

ecologică bună în apele sale marine. Aceste măsuri se elaborează pe baza evaluării inițiale realizate în baza 

art. 8 alin. (1), având în vedere obiectivele de mediu stabilite în temeiul art. 10 alin. (1), şi ţinând cont de 

tipurile de măsuri enumerate în anexa nr.6 la prezenta Ordonanţă de urgenţă a Guvernului. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Autoritatea publică centrală din domeniul apelor examinează implicaţiile programului de măsuri 

pentru apele aflate dincolo de apele lor marine în scopul diminuării riscului unor efecte negative şi, dacă 

este posibil, în vederea realizării unui impact pozitiv asupra apelor în cauză 

        

3. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins: 

„ (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate identifica în apele sale marine situaţii în 

care, pentru unul din motivele enumerate la lit. (a) – (d), obiectivele de mediu sau starea ecologică bună nu 

pot fi realizate sub toate aspectele lor, prin măsurile care sunt luate, sau pentru motivele prevăzute la lit. 

(e), nu pot fi realizate în termenul respectiv: 

 



    a) acţiunea sau lipsa de acţiune pentru care România nu este responsabilă; 

    b) cauze naturale; 

    c) forţă majoră; 

    d) modificarea sau alterarea caracteristicilor fizice ale apelor marine cauzate de acţiuni întreprinse 

din motive de interes public superior care depăşesc impactul negativ asupra mediului, inclusiv orice 

impact transfrontier; 

   e) condiţiile naturale care nu permit îmbunătăţirea în timp util a stării apelor marine, astfel: 

   (i) autoritatea publică centrală din domeniul apelor prezintă clar în programul de măsuri aceste 

situaţii, care vor fi comunicate şi Comisiei Europene. În identificarea acestor situaţii se vor lua în 

considerare consecinţele pentru statele riverane regiunii marine Marea Neagră; 

   (ii) autoritatea publică centrală din domeniul apelor adoptă măsuri adecvate pentru aceste situaţii în 

scopul continuării urmăririi obiectivelor de mediu, în vederea evitării oricărei noi deteriorări a stării 

apelor marine afectate pentru motivele expuse la lit. b), c) sau d) şi pentru a atenua impactul negativ la 

nivelul regiunii marine mai sus menţionate sau în apele marine ale altor state membre ale Uniunii 

Europene. 

 

      4.  Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins: 

„ (3) În ceea ce priveşte accesul la informaţii în materie de mediu, se aplică prevederile Hotărârii 

Guvernului nr.878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările 

ulterioare.” 
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