GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanţă
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011
În temeiul art. 105 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct.VII.1 din Legea nr.
182/2013 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă:
Art. I. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 442
din 29/06/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 se modifică şi se completează,
după cum urmează:
1. La articolul 4, punctul 18 se completează şi va avea următorul cuprins:
„18. arie naturală protejată - zona terestră şi/sau acvatică în care există specii de plante şi animale sălbatice,
elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură,
cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare,
stabilit conform prevederilor legale şi care este clasificată în una din categoriile prevăzute în anexa nr. 1”
2. La articolul 4, după punctul 39 se introduc 3 noi puncte, punctele 40-42, cu următorul cuprins:
„40. Peştera - o cavitate naturală formată în scoarţa terestră, suficient de largă şi adâncă încât să permită
intrarea omului. Prin extensie, peştera este un sistem care poate avea mai mult de o intrare şi este format din
mai multe galerii, săli, puţuri şi hornuri. Termenul se aplică şi în cazul cavităţilor definite mai sus, care sunt
parţial ori complet inundate sau care au fost deschise prin derocări, decolmatări ori lucrări miniere.
41. Resursele peşterii - obiecte, materiale, substanţe şi forme de viaţă, care există, se formează în mod
natural sau rezultă din evoluţia şi istoria locuirii peşterilor: roci gazdă, forme de relief, formaţiuni minerale,
sedimente, depozite paleontologice, situri arheologice, specii de plante şi animale, acumulări de ape
subterane.
42. Patrimoniul speologic - totalitatea bunurilor formate din: peşteri cu ecosistemele şi resursele acestora,
precum şi zonele de protecţie ale peşterilor.”
3. La capitolul II „Regimul ariilor naturale protejate” Titlul Secţiunii a 2 – a se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„SECŢIUNEA a 2-a declararea ca arie naturală protejată”

4. La articolul 5 alin. (1) termenul de „categorii” din corpul alineatului se înlocuieşte cu termenul
„tipuri”.
5. La articolul 6, corpul articolului se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Declararea ca arie naturală protejată este prioritară în raport cu orice alte obiective, cu excepţia celor care
privesc:”
6. La articolul 8, corpul alineatelor (1), (2), (5) şi (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Declararea unei arii naturale protejate se face:”
„(2) Propunerile pentru declararea de arie naturală protejată se pot face din iniţiativa oricărei persoane fizice
sau juridice şi se înaintează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, în vederea
analizei şi promovării actului normativ de desemnare a acestora.”
„(5) Propunerea de declarare a uneia din categoriile de arii naturale protejate prevăzute la alin. (1) lit. a) - c)
se face pe baza documentaţiei prevăzute la art. 11.”
„(6) Propunerea de declarare a unei arii naturale protejate pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. d) se
bazează pe o documentaţie ştiinţifică ce se înaintează la consiliile judeţene sau locale, după caz, în vederea
analizei şi luării hotărârii de declarare.”
7. La articolul 11, corpul alineatelor (1), (2), (3), (5) şi (6) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Documentaţia necesară în vederea declarării ca arie naturală protejată de interes naţional trebuie să
cuprindă:”
„(2) Normativul de conţinut al documentaţiei necesare pentru declararea ca arie naturală protejată de interes
naţional se stabileşte de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi se aprobă prin ordin al
conducătorului acesteia, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.”
„(3) Documentaţia necesară în vederea declarării ca arie naturală protejată de interes comunitar trebuie să
cuprindă:”
„(5) Documentaţia necesară în vederea declarării ca arie naturală protejată de interes internaţional trebuie să
cuprindă:”
„(6) Normativul de conţinut standard necesar în vederea fundamentării ştiinţifice a declarării ca arie naturală
protejată de interes internaţional stabilit de către organismele internaţionale autorizate se aprobă prin ordin
al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 90 de zile de la data
intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”
8. După alin. (1) al art. 19 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) Structura de administrare prevăzută la alin. (1) se înfiinţează de către administratorii ariilor naturale
protejate în termen de maxim 6 luni de la încheierea contractului de administrare.”
9. După alin. (2) al art. 21 se introduc 5 noi alineate, alin. (21), (22), (23), (24) şi (25), cu următorul
cuprins:
1
„(2 ) Prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului se înfiinţează Comisia
Interministerială de Avizare Tehnică a planurilor şi regulamentelor ariilor naturale protejate prevăzute la
alin. (1) şi (2), denumită în continuare Comisie.”
„(22) Comisia are următoarea componenţă:
a) doi reprezentanţi al autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, din care unul va
fi preşedinte
b) un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de agricultură şi dezvoltare rurală

un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de apărarea naţională
un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de finanţele publice
un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de justiţie
un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de sănătate
un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de afacerile interne
un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de cultură
un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de economie
un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de educaţie
un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de fondurile europene
un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de muncă, familie, protecţie socială
un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de transporturi
un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de dezvoltare regională şi administraţie
publică”
3
„(2 ) Componenţa nominală a Comisiei şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia se aprobă
prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe baza nominalizării
conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (22), la nivel de secretar de stat.”
„(24) Planurile de management prevăzute la alin. (1) şi (2) se aprobă pentru o perioadă de 5 ani de la data
aprobării acestora şi cu obligativitatea revizuirii ori de câte ori este nevoie.”
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

„(25) Prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului se aprobă ghidul de elaborare a
planurilor de management.”
10. La articolul 28, alineatul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(10) În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte şi/sau activităţi care pot
afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes naţional şi comunitar, autorităţile competente pentru
protecţia mediului solicită şi obţin avizul consultativ al administratorilor, respectiv al custozilor ariilor
naturale protejate.”
11. Alineatul 11 al articolului 28 se abrogă.
12. După alin. 11 al art. 28 se introduce un nou alineat, alin. (12), care va avea următorul cuprins:
„(12) Procedura de emitere a avizului de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate se aprobă
prin ordin al conducătorului autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi cuprinde cel puţin următoarele:
termenul de emitere al avizului, valabilitatea avizului, modul de solicitare de informaţii şi formatul tip al
avizului.”
13. Articolul 28^1 se abrogă.
14. La articolul 30, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Administratorii ariilor naturale protejate au obligaţia să evalueze costurile necesare implementării
planurilor de management şi să le comunice autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.”
„(4) Prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului se stabileşte nivelul maxim pentru
următoarele categorii de tarife prevăzute la alin. (3): tarifele instituite pentru vizitarea ariilor naturale
protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi
filmatul în scop comercial.

15. După alin. (4) al art. 30 se introduce un alineat nou, alin. (41), care va avea următorul cuprins:
„(41) Nivelul maxim al tarifelor prevăzute la alin. (4) se actualizează anual, pe baza indicelui de inflaţie
stabilit de Institutul Naţional de Statistică.”
16. Titlul Capitolului 4 „Conservarea altor bunuri ale patrimoniului natural” se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Conservarea patrimoniului speologic şi a altor bunuri ale patrimoniului natural”
17. La articolul 42, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) Proprietarii sau administratorii terenurilor ce cuprind intrări în peşteri nu au dreptul să le închidă sau
obtureze, fără autorizaţia Comisiei Patrimoniului Speologic şi au obligaţia de a permite accesul spre aceste
intrări.”
„(4) Descoperirea unei peşteri sau a unui sector nou într-o peşteră, în cadrul unei activităţi speologice
autorizate se anunţă Institutului de Speologie, în calitate de administrator al Cadastrului Carstului din
Romania.”
18. La articolul 42, se introduc alineatele (5) şi (6) care vor avea următorul cuprins:
„(5) Orice altă descoperire a unei peşteri care nu intră în prevederile al. (4) din prezentul articol se anunţă în
scris de către persoana descoperitoare, proprietarul/administratorul terenului pe care se află descoperirea, în
termen de cel mult 72 de ore, autorităţii judeţene de protecţia mediului şi de către aceasta Institutului de
Speologie, în calitate de administrator al Cadastrului Carstului din Romania.”
„(6) Pentru asigurarea stării de conservare şi a unei zone de protecţie adecvată pentru peşterile cu statut de
rezervaţie ştiinţifică sau monument al naturii, se pot face exproprieri în condiţiile legii.”
19. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Bunurile patrimoniului geologic şi speologic sunt bunuri ale patrimoniului natural aflate în domeniul
public al statului.”
20. După alineatul (1) al articolului 43 se introduce un nou alineat (11) cu următorul cuprins:
„(11)Bunurile prevăzute la alin. (1) necesită conservare ”in situ”, prin asigurarea unui regim special de
protecţie şi/sau valorificare durabilă.”
21. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Nominalizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului se face prin hotărâre a Guvernului pe baza propunerilor ce conţin lista şi valoarea de inventar,
furnizate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în baza unui studiu de fundamentare,
propus de persoanele fizice sau juridice interesate. În cazul peşterilor, studiul va fi avizat şi de Comisia
Patrimoniului Speologic.”
22. După alineatul (2) al articolului 43 se introduc 11 alineate noi, (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27),
(28), (29), (210), (211), cu următorul cuprins:
„(21) Lista cuprinzând bunurile patrimoniului speologic prevăzute la alin. (2) va avea la baza reevaluarea
ariilor desemnate anterior şi a peşterilor reclasificate conform art. 43 alin. (24).”

„(22) Pentru fundamentarea propunerilor incluse în lista de inventar menţionată la alin. (2) al prezentului
articol, sunt utilizate datele furnizate de Cadastrul Carstului din România, care arhivează bazele de date
referitoare la peşterile şi zonele carstice din România.”
„(23) Prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului cu avizul Institutului
de Speologie ”Emil Racoviţă” se realizează evidenţa peşterilor nou descoperite şi se stabileşte conţinutul
standard al documentaţiei care cuprinde cel puţin următoarele: fişa de anunţ şi confirmare pentru
descoperiri, cartări, recartări, respectiv fişa peşterii care conţine date monografice, fotografie intrare, schiţa
de localizare, harta peşterii. Fişele utilizate pentru evidenţa peşterilor se corelează cu informaţiile existente
la Cadastrul Carstului.”
„(24) După data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, peşterile şi sectoarele de peşteră încadrate în
clasele de protecţie A, B, C şi D sau neclasificate se reclasifică în categoriile de arii naturale protejate
descrise în Anexa 1, astfel:
a) peşterile şi sectoarele de peşteri de clasă A devin Rezervaţii ştiinţifice;
b) peşterile şi sectoarele de peşteri de clasă B devin Monumente ale naturii;
c) peşterile şi sectoarele de peşteri de clasă C devin Rezervaţii naturale;
d) peşterile şi sectoarele de peşteri de clasă D sau neclasificate devin bunuri ale patrimoniului natural aflate
în domeniul public al statului asupra cărora se poate institui regimul de arie naturală protejată în condiţiile
legii.”
„(25) În cadrul unei peşteri sectorizate, aceasta va fi încadrată în categoria de arie naturală protejată
corespunzătoare sectorului care are categoria de protecţie cea mai mare.”
„(26) Pe lângă autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului funcţionează Comisia Patrimoniului
Speologic ca organism ştiinţific de specialitate, cu rol de autorizare şi de avizare în domeniul patrimoniului
speologic, stabilită prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.”
„(27) Comisia este constituită din maxim 9 specialişti desemnaţi pe baza candidaturii depuse la autoritatea
publică centrală pentru protecţia mediului şi a criteriilor stabilite prin ordin al autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului, în urma consultării cu Institutul de Speologie ”Emil Racoviţă”.”
„(28) Funcţionarea Comisiei Patrimoniului Speologic este reglementată de autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului, care-i stabileşte prerogative în ceea ce priveşte clasificările şi reclasificările peşterilor,
autorizarea activităţilor în peşteri, avizarea planurilor de management şi regulamentelor peşterilor, avizarea
unor proiecte şi lucrări de investiţii legate de peşteri.”
„(29) Comisia Patrimoniului Speologic poate consulta experţi naţionali, pe o perioadă determinată, pentru
soluţionarea aspectelor de evaluare a riscurilor şi a altor atribuţii legale. În acest scop stabileşte o listă de
experţi, care sunt potenţiali colaborator, pe care o supune aprobării conducătorului autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului, cu avizul direcţiei de specialitate.”
„(210) Plata membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic, a experţilor, precum şi costurile activităţilor
tehnico-administrative legate de funcţionarea Comisiei se asigură de către autoritatea competentă din
bugetul propriu. Cuantumul indemnizaţiilor pentru membrii Comisiei şi experţi se stabileşte prin ordin al
conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.”
„(211) Până la reorganizarea noii Comisii, Comisia stabilită prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.
106/25.01.12 cu modificările şi completările ulterioare îşi continuă activitatea.”

23. La articolul 43, alineatele (3), (4), (5), (5^1), (5^2), (6), (7), (9) şi (11) se abrogă.
24. La articolul 44, literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„a) colectările de faună, de eşantioane minerale, de sedimente, de fosile, de obiecte de interes arheologic sau
istoric din peşteri, efectuate fără autorizaţia emisă de Comisia Patrimoniului Speologic;”
„b) utilizarea neautorizată a peşterilor şi desfăşurarea unor activităţi ce pot pune în pericol integritatea sau
echilibrul natural al peşterilor, precum şi activităţile care pot genera presiuni şi ameninţări pentru bunurile
patrimoniului speologic;”
„d) degradarea prin inscripţionare sau poluarea peşterilor prin depozitarea în interiorul lor ori pe suprafeţele
de relief, sub care acestea se află sau comunică în mod direct, de obiecte, deşeuri de orice fel, cadavre,
substanţe toxice şi periculoase, combustibili de orice natură.”
25. Alineatul (1) lit. a) al articolului 45 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„a) activităţi ştiinţifice, de explorare, turism speologic specializat şi de documentare în peşteri rezervaţie
ştiinţifică şi monument al naturii”
26. După lit. a) a alineatului (1) al art. 45 se introduce o nouă literă, lit. a1), cu următorul conţinut:
„a1) lucrări pentru asigurarea stării de conservare a peşterii şi a zonei de protecţie (de exemplu: marcaje, căi
unice de acces, porţi, ziduri)”
27. La articolul 53, după litera e) se introduce o literă nouă, e1) cu următorul conţinut:
„e1) nerespectarea avizului sau a autorizaţiei emise de Comisia Patrimoniului Speologic”.
28. La articolul 53, după litera m1) se introduce o literă nouă, n) cu următorul conţinut:
„n) deţinerea de către persoanele fizice neautorizate a oricăror specii de primate, feline sălbatice, păsări de
pradă şi reptile veninoase”
29. La articolul 56 alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(1)În cazul ariilor naturale protejate de interes naţional care şi-au pierdut valoarea şi capacitatea
conservativă pentru care au fost declarate iniţial, în tot sau în parte, se poate dispune încetarea regimului de
arie naturală protejată printr-un act normativ de acelaşi nivel cu cel prin care aria naturală protejată a fost
declarată.”
„(2) Documentaţia necesară în vederea încetării regimului de arie naturală protejată de interes naţional se
înaintează către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului de către custodele/administratorul ariei
naturale protejate şi trebuie să cuprindă:
a) studiul de fundamentare ştiinţifică ce demonstrează pierderea valorii şi capacităţii conservative pentru
care aria naturală protejată a fost desemnată în tot sau în parte;
b) analiza de evaluare a gradului de presiuni și amenințări la care aria naturală protejată a fost supusă, din
momentul constituirii până la situația de pierdere a valorii și capacității conservative a acesteia;
c) documentaţia cartografică cu limitele ariei naturale protejate, în tot sau în parte, cu evidenţierea
categoriilor de folosinţă a terenurilor;
d) suprafaţa şi situaţia juridică a terenurilor, cu precizarea proprietarilor la data încetării regimului de arie
naturală protejată;

e) hotărârile consiliului comunal, orăşenesc, municipal sau judeţean, după caz, de avizare a suprafeţei
administrative ce îşi încetează statutul de arie naturală protejată;
f) avizul Academiei Române.”
Art. II
„(1) Ordinul conducătorului autorităţii centrale pentru protecţia mediului prin care se aprobă procedura
menţionată la art. 28 alin. (12) se face în termen de maxim 3 luni de la publicarea prezentei Ordonanţe de
Urgenţă.”
„(2) Ordinul conducătorului autorităţii centrale pentru protecţia mediului prin care se aprobă nivelul maxim
al tarifelor menţionate la art. 30 alin. (4) se face în termen de maxim 3 luni de la publicarea prezentei
Ordonanţe de Urgenţă.”
„(3) Nivelul maxim al tarifelor percepute de către administratori/custozi se stabileşte la nivelul maxim al
tarifelor avizate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului pe ultimele 6 luni de la data
publicării prezentei Ordonanţe de Urgenţă.”

