PL-X 762/2015 – LEGE privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
Nr.
crt .

1

Forma Senatului

Propuneri MMAP
(februarie 2016)

Propuneri
ONG împreună cu MMAP
(04.03.2016)

Amendamentele Comisiei de mediu Camera Deputaţilor

- 13.04.2016 Formă adoptată de Camera Deputaţilor

LEGE
privind
înființarea Agenției
Naționale pentru Arii
Naturale Protejate

Lege privind înființarea Agenţiei Naţionale
pentru Arii Naturale Protejate şi pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice

Art. 1. – a) În vederea
realizării
unei
administrări unitare și
eficiente a ariilor
naturale protejate se
înființează
Agenția
Națională pentru Arii
Naturale Protejate,
instituție publică, cu
personalitate juridică,
care funcționează în
subordinea autorității
publice
centrale
pentru
protecția
mediului finanțată din
venituri proprii și
subvenții acordate de
la bugetul de stat.

Art. 1 se modifică astfel:
(1) În vederea asigurării Nemodificat faţă de propunerea (1) În vederea asigurării unei
unei administrări unitare și MMAP.
administrări unitare şi eficiente a ariilor
eficiente a ariilor naturale
naturale protejate reglementate prin
protejate se înființează
dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a
Agenția Națională pentru
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
Arii Naturale Protejate,
ariilor naturale protejate, conservarea
instituție
publică
cu
habitatelor naturale, a florei şi faunei
personalitate
juridică,
sălbatice , aprobată cu modificări şi
finanțată de la bugetul de
completări prin Legea nr.49/2011, cu
stat și din venituri proprii
modificările şi completările ulterioare
care funcționează sub
se înfiinţează Agenţia Naţională pentru
autoritatea
autorității
Arii Naturale Protejate, instituţie
publice centrale pentru
publică cu personalitate juridică,
protecția mediului.
finanţată de la bugetul de stat şi din
venituri proprii, aflată în subordinea
autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului, apelor şi pădurilor.

(2)
Agenția
Națională Nemodificat faţă de propunerea
pentru
Arii
Naturale MMAP, cu excepţia lit. b)
Protejate asigură cadrul
necesar
pentru
managementul
ariilor
naturale protejate prin:
PL-x 762/2015

Comentarii WWF în susţinerea
propunerilor ONG

O
agenţie
aflată
„sub
autoritate”
(şi
nu
„în
subordine”), este de preferat
prin prisma autonomiei de care
va beneficia, absolut necesară
îndeplinirii scopului agenţiei.

(2) Agenția Națională pentru Arii
Naturale Protejate asigură cadrul
necesar pentru managementul ariilor
naturale protejate prin:
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Propuneri MMAP
(februarie 2016)
a) instituții publice aflate în
subordine cu rol de
administare
a
ariilor
naturale protejate;

Propuneri
ONG cu MMAP (04.03.2016)

Amendamentele Comisiei de mediu Camera Deputaţilor
- 13.04.2016 -

Forma adoptată de Camera Deputaţilor
a) instituții publice aflate în subordine cu
rol de administare a ariilor naturale
protejate;

Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG

b) structuri de adminstrare b) administratori aflați în relație b) structuri de adminstrare special Structura de administrare se
special constituite aflate în contractuală, în coordonarea constituite aflate în relație contractuală, constituie ulterior încheierii
relație contractuală;
agentiei;
în coordonarea agentiei;
procedurii de atribuire (ca
persoana juridică distictă faţă
de cea care vine la atribuire,
aceasta din urmă având termen
de 6 luni pentru înfiinţarea
structurii),
pe
cale
de
consecinţă
contractul
de
administrare trebui să fie cu
persoana juridică care vine la
atribuire, şi nu cu structura de
administrare care se constituie
ulterior – a se vedea mai jos şi
propunerea de modificare a
O.U.G. 57 art. 18 alin. (1) lit. b).
c) custodii aflate în relație
contractuală;

c) custodii aflate în relație contractuală,
în coordonarea agentiei.

(3) Instituțiile publice aflate Nemodificat faţă de propunerea 3) Instituțiile publice prevăzute la alin. 2
în subordine cu rol de MMAP.
lit a) cu rol de de administare a ariilor
administare
a
ariilor
naturale protejate se stabilesc prin
naturale
protejate
se
Hotărâre a Guvernului, la propunerea
stabilesc prin Hotărâre a
Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale
Guvernului, la propunerea
Protejate cu acordul autorității publice
Agenţiei Naţionale pentru
centrale pentru protecția mediului,
Arii Naturale Protejate cu
apelor şi pădurilor.
acordul autorității publice
Victor Manea – admis
centrale pentru protecția
PL-x 762/2015
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Propuneri
ONG cu MMAP (04.03.2016)
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- 13.04.2016 -

(4) La momentul intrării în
vigoare a prezentei legi,
Agenția Națională pentru
Arii Naturale Protejate se
substituie
în
toate
drepturile şi obligaţiile
decurgând
din
toate
contractele,
convenţiile,
înţelegerile, protocoalele în
care autoritatea publică
centrală pentru protecția
mediului
privitoare
la
administrarea
ariilor
natural protejate.

(4) La momentul intrării în
vigoare a prezentei legi, Agenția
Națională pentru Arii Naturale
Protejate se substituie autorității
publice
centrale
pentru
protecția mediului în toate
drepturile şi obligaţiile care
decurg din toate contractele,
convenţiile,
înţelegerile,
protocoalele
încheiate
de
autoritatea publică centrală
pentru protecția mediului și
Agenția
Națională
pentru
Protecția Mediului în scopul
administrării ariilor naturale
protejate. Toate convențiile de
custodie sunt preluate în forma
contracte de custodie.

(4) De la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Agenţia Naţională
pentru Arii Naturale Protejate se
substituie în toate drepturile şi
obligaţiile ce decurg din contractele,
convenţiile, înţelegerile, protocoalele
privitoare la administrarea ariilor
natural
protejate
încheiate
de
autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului.

(5)
Agenția
Națională
pentru
Arii
Naturale
Protejate
va
asigura
administarea
ariilor
naturale protejate care nu
sunt
administrate
sau
atribuite în custodie, până
la constituirea instituțiilor
publice din subordine.

(5) Agenția Națională pentru Arii
Naturale
Protejate
asigură
administarea ariilor naturale
protejate
care
nu
sunt
administrate sau atribuite în
custodie, până la constituirea
instituțiilor
publice
din
subordine, sau atribuirea lor prin
contracte de administrare sau
custodie.
(6) constituirea administrațiilor
are în vedere accesul la bunuri
ale patrimoniului natural și care
rezultă din utilizarea acestora

5) Agenția Națională pentru Arii
Naturale
Protejate
va
asigura
administarea ariilor naturale protejate,
neatribuite la data intrării în vigoare a
prezentei legi, până la constituirea
instituțiilor publice din subordine, sau
atribuirea lor prin contracte de
administrare sau custodie.

Propuneri MMAP
(februarie 2016)

Forma adoptată de Camera Deputaţilor

Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG

mediului.

PL-x 762/2015

Doar ariile naturale protejate
neatribuite la data intrării în
vigoare a legii vor putea fi
administrate de Agenţie.
Ce se întâmplă cu ariile
naturale protejate rămase fără
administrare, în urma rezilierii/
încetării
contractului
de
administrare? Dar ulterior?
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2

PL-x 762/2015

Propuneri MMAP
(februarie 2016)

Propuneri
ONG cu MMAP (04.03.2016)

precum și a cunoștințelor
tradiționale asociate cu bunuri
ale patrimoniului natural.
1
Art. 1
Art. 11
(1)
Agenţia
Naţională (1) Agenţia Naţională pentru Arii
pentru
Arii
Naturale Naturale
Protejate
are
Protejate are următoarele următoarele atribuţii principale:
atribuţii principale:
a) elaborează strategii şi a) inițiază și propune spre
programe în domeniul elaborare strategii şi programe în
ariilor naturale protejate, al domeniul
ariilor
naturale
speciilor de floră şi faună protejate, al speciilor de floră şi
protejată;
faună protejată;

Amendamentele Comisiei de mediu Camera Deputaţilor
- 13.04.2016 -

Forma adoptată de Camera Deputaţilor

Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG

Art. 2
(1) Agenţia Naţională pentru Arii
Naturale Protejate are următoarele
atribuţii principale:
a) propune spre elaborare strategii şi
programe în domeniul ariilor naturale
protejate, al speciilor de floră şi faună
protejată;

b) verifică și avizează
măsurile de conservare,
planurile de management şi
regulamentele
ariilor
naturale protejate, pe care
le înaintează
conform
prevederilor
legale
la
autoritatea centrală pentru
protecţia
mediului
în
vederea aprobării;

b) verifică și avizează măsurile de
conservare,
planurile
de
management şi regulamentele
ariilor naturale protejate, pe care
le
înaintează
conform
prevederilor legale la autoritatea
centrală
pentru
protecţia
mediului în vederea aprobării;

b) verifică și avizează măsurile de
conservare, planurile de management şi
regulamentele ariilor naturale protejate,
pe care le înaintează, conform
prevederilor legale, la autoritatea
centrală pentru protecţia mediului,
apelor şi pădurilor în vederea aprobării;

c) coordonează și verifică
implementarea de către
structurile de administrare
a
planurilor
de
management și activităților
aferente ariilor naturale
protejate,
asigurând
monitorizarea specifică a
capitalului natural, în baza
unui
sistem
unitar,

c) coordonează și verifică
implementarea
planurilor de
management
și
activităților
aferente
ariilor
naturale
protejate,
asigurând
monitorizarea
specifică
a
capitalului natural, utilizând un
sistem unitar, informatizat de
gestionare și actualizarea a bazei
de date electronice;

c)
coordonează
și
verifică
implementarea de către structurile de
administrare
a
planurilor
de
management și activităților aferente
ariilor naturale protejate, asigurând
monitorizarea specifică a capitalului
natural, printr-un sistem unitar,
informatizat
de
gestionare
și
actualizarea a bazei de date electronice;

Autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului este
cea care aprobă planurile şi
regulamentele. Faptul că în
prezent aceasta este împreună
cu apele şi pădurile, este o
situaţie
conjuncturală
temporară, care se poate
modifica oricând.
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Propuneri
ONG cu MMAP (04.03.2016)
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d) stabilește și pune în
practică
criterii
de
performanță
pentru
evaluarea
eficienței
administratorilor
și
custozilor ariilor naturale
protejate

d) stabilește și pune în practică
criterii de performanță pentru
evaluarea
eficienței
administratorilor și custozilor
ariilor naturale protejate;

d) stabilește și pune în practică criterii
de performanță pentru evaluarea
administratorilor și custozilor ariilor
naturale protejate;

Este necesară şi constructivă
evaluare eficienţei actului de
administrare realizat de către
administratori/custozi, aceasta
fiind net diferită faţă de
evaluarea
performanţei
acestora.

e) asigură suportul tehnic
necesar
pentru
fudamentarea actelor cu
caracter
normativ,
a
strategiilor și politicilor
privind
ariile
naturale
protejate, armonizarea cu
acquis-ul
comunitar,
convențiile, acordurile și
tratatele la care România a
adrerat;

e) asigură suportul tehnic
necesar pentru fudamentarea
actelor cu caracter normativ, a
strategiilor și politicilor privind
ariile
naturale
protejate,
armonizarea
cu
acquis-ul
comunitar,
a
convențiilor,
acordurilor și tratatelor la care
România a adrerat;

e) asigură suportul tehnic necesar
pentru
fudamentarea
actelor
normative, a strategiilor și politicilor
privind ariile naturale protejate, precum
şi armonizarea cu acquis-ul comunitar,
convențiile, acordurile și tratatele la care
România este parte;

Actele cu carater normativ
includ actele normative (legi,
H.G., O.U.G., O.G., O.M.),
acoperind
şi
alte
acte
administrative cu caracter
normativ (H.C.L., H.C.J.), unde
Agenţia, ca instituţie tehnică pe
domeniu de competenţă, ar
putea
fi
consultată
de
instituţiile emitente (C.L., C.J.).

Propuneri MMAP
(februarie 2016)

Forma adoptată de Camera Deputaţilor

Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG

informatizat de gestionare
și actualizarea a bazei de
date electronice;

f) dezvoltă un sistem de Nemodificat faţă de propunerea
perfecționare,
formare MMAP.
profesională continuă și
evaluare a personalului
implicat în administrarea
ariilor naturale protejate;
g) colaborează cu Academia
Română,
institute
de
cercetare,
universități,
autorități ale administrației
PL-x 762/2015

g) colaborează cu Academia
Română, institute de cercetare,
universități,
autorități
ale
administrației publice centrale și
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Propuneri MMAP
(februarie 2016)

Propuneri
ONG cu MMAP (04.03.2016)

publice centrale și locale,
alte
structuri
în
coordonarea/subordonarea
autorităţilor centrale și
locale, care dețin expertiză
și atribuții în domeniul
protecției;

locale,
alte
structuri
în
coordonarea/subordonarea
autorităţilor centrale și locale,
care dețin expertiză și atribuții în
domeniul protecției mediului;

Amendamentele Comisiei de mediu Camera Deputaţilor
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Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG

h) desfășoară activități de Nemodificat faţă de propunerea
colaborare internațională în MMAP.
domeniul de activitate;
i) accesează fonduri externe Nemodificat faţă de propunerea
pentru finanțarea acțiunilor MMAP.
prioritare privitoare la
managementul
ariilor
naturale protejate;
j) de reprezentare pe Nemodificat faţă de propunerea
domeniul ariilor naturale MMAP.
protejate în relațiile interne
și
externe
conform
mandatului acordat de
către autoritatea publică
centrală pentru protecția
mediului.
k) evaluează, atribuie și reziliază,
după caz, administrarea ariilor
naturale protejate pe bază de
contracte;

PL-x 762/2015

Agenţia nu va putea organiza
procedura de atribuire a ANP
dacă nu se are în vedere
trecerea acestei atribuţii în
cadrul atribuţiilor principale
(prin preluarea atribuţiilor de la
MMAP şi ANPM). Totodată,
Agenţia nu va putea evalua şi
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Propuneri MMAP
(februarie 2016)

Propuneri
ONG cu MMAP (04.03.2016)
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Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG
rezilia contractele prin proprie
voinţă, atribuţie rămânând la
MMAP/ANPM, lipsind H.G.
subsecvent de organizare şi
funcţionare a ANANP de forţa
juridică necesară pentru a
modifica H.G. nr. 38/2015
(prevede atribuţia relativă la
atribuire a MMAP, în ce
priveşte
structurile
de
administrare
special
constituite) şi respectiv H.G. nr.
1000/2012 (prevede atribuţia
relativă la atribuire a ANPM, în
ce priveşte custodiile).

l) asigură prevenirea fragmentării
habitatelor naturale prin măsuri
de înlăturare a enclavelor şi de
comasare
a
terenurilor
proprietate publică a statului și
mentinere
a
coridoarelor
ecologice în scopul realizării
coerenţei reţelei naţionale a
ariilor naturale.
s3
Art.
2
Structura
organizatorică,
numărul de personal,
atribuțiile
și
competențele
Agenției
Naționale
pentru Arii Naturale
Protejate se stabilesc
PL-x 762/2015

Art. 2 se modifică și va avea
următorul conținut:
Art. 2
(1)
Conducerea
Agenției Naționale pentru
Arii Naturale Protejate este
asigurată de un președinte,
cu rang de secretar de stat,
și doi vicepreședinți, cu
rang de subsecretar de stat,

Agenţia trebuie să aibe prin
legea de înfiinţare un rol activ
în soluţionarea problematicii
impunerii de restricţii vs (lipsa)
compensaţiilor, şi prin urmare
atribuţii în acest sens.

Art. 3
(1)
Conducerea
Agenției (1) Conducerea Agenției Naționale Actele emise de primul ministru
Naționale pentru Arii Naturale pentru Arii Naturale Protejate este sunt doar „deciziile”.
Protejate este asigurată de un asigurată de un președinte, cu rang de
președinte, cu rang de secretar secretar de stat, și doi vicepreședinți, cu
de stat, și doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin
rang de subsecretar de stat, ordin al primului ministru.
numiți prin decizia primului
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prin
hotărâre
a
Guvernului,
la
propunerea
autorității
publice
centrale
pentru
protecția mediului, în
termen de 30 de zile
de la intrarea în
vigoare a prezentei
legi.

PL-x 762/2015

Propuneri MMAP
(februarie 2016)
numiți prin ordin
primului ministru.

Propuneri
ONG cu MMAP (04.03.2016)
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Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG

al ministru.

(2) Structura organizatorică
detaliată,
atribuțiile și
competențele
Agenției
Naționale
pentru
Arii
Naturale
Protejate
se
stabilesc prin Hotărâre de
Guvern, la propunerea
autorității publice centrale
pentru protecția mediului,
în termen de 60 de zile de
la intrarea în vigoare a
prezentei legi.

Nemodificat faţă de propunerea (2) Structura organizatorică detaliată,
MMAP.
atribuțiile și competențele Agenției
Naționale pentru Arii Naturale Protejate
ONG-urile nu susțin propunere se stabilesc prin Hotărâre de Guvern, la
domnului deputat Ninel Peia propunerea autorității publice centrale
pentru ANANP, fiind improprie pentru protecția mediului, apelor şi
comparația cu Garda Forestieră, pădurilor, în termen de 60 de zile de la
aceasta fiind un organ de intrarea în vigoare a prezentei legi.
control. Se creează discriminare Salarizarea personalului propriu al
la nivelul de salariarizare între Agenției Naționale pentru Arii Naturale
regimul privat și de stat, cei care Protejate se stabilește la nivelul de
au contract de custodie trebuie salarizare aferent funcțiilor din cadrul
să mențină salariile la nivelul Gărzii Forestiere.
propus.
(propunere deputat Ninel Peia)

(21) Agenția Națională
pentru
Arii
Naturale
Protejate este organizată
astfel: aparat central și
structurile teritoriale aflate
în subordinea sa.

(21) Agenția Națională pentru Arii
Naturale
Protejate
este
organizată astfel: aparat central
și instituțiile publice aflate în
subordinea
sa,
constituite
conform Art. 11 alin. (1), lit. a).

Art. 4 Agenția Națională pentru Arii
Naturale Protejate este organizată
astfel: aparat central și structurile
teritoriale aflate în subordinea sa.

(22) În cadrul Agenției
Naționale
pentru
Arii
Naturale
Protejate
se
înființează și funcționează
Colegiul Științific Național
pentru
Ariile Naturale
Protejate, cu rol de
autoritate științifică.

(22) În cadrul Agenției Naționale
pentru Arii Naturale Protejate se
înființează
și
funcționează
Colegiul Științific Național pentru
Ariile Naturale Protejate, cu
statut de autoritate științifică.

Art. 5 În cadrul Agenției Naționale
pentru Arii Naturale Protejate se
înființează și funcționează Colegiul
Științific Național pentru Ariile Naturale
Protejate, cu rol de Autoritate
Ştiințifică.

Structurile teritoriale, în esenţă,
nu au personalitate juridică. Pe
cale de consecinţă, instituţiile
publice
din
subordine
(considerând că structurile
teritoriale sunt aceleaşi cu
instituţiile publice) nu vor avea
personalitate juridică.
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4

5

6

PL-x 762/2015

Propuneri MMAP
(februarie 2016)

Propuneri
ONG cu MMAP (04.03.2016)
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3
(2 ) Numărul de posturi Nemodificat faţă de propunerea Art. 6 Numărul de posturi alocate
alocate Agenției Naționale MMAP.
Agenției Naționale pentru Arii Naturale
pentru
Arii
Naturale
Protejate este de minim 90 pentru
Protejate este de minim 90
structura centrală și de minim 400, dar
pentru structura centrală și
nu mai mult de 30 posturi pentru
de 400 pentru instituțiile
fiecare instituţie publică aflată în
publice aflate în subordine
subordine, cu rol de administare a ariilor
cu rol de administare a
naturale protejate;
ariilor naturale protejate;
Varga Lucia, Molnar Zsolt – admis
După art. 2, se introduc
articole noi cu următorul
conținut:
Art. 3
Art. 7 Autoritatea publică centrală
Autoritatea publică centrală Nemodificat faţă de propunerea pentru protecția mediului, apelor şi
pentru protecția mediului MMAP.
pădurilor va asigura integrarea strategiei
va
asigura
integrarea
de administrare a Rezervaţiei Biosferei
strategiei de administrare a
Delta Dunării cu politicile Agenției
Rezervaţiei Biosferei Delta
Naționale pentru Arii Naturale Protejate.
Dunării cu politicile Agenției
Naționale
pentru
Arii
Naturale Protejate.
Art. 4
Art. 8
Calitatea de administrator Nemodificat faţă de propunerea Calitatea de administrator sau custode
sau custode poate fi MMAP.
poate fi dobândită doar de persoane
dobândită
doar
de
juridice.
persoane juridice.
Art. 5
Art. 5 Se propune un singur Art.
9 Ordonanţa de urgenţă a
Articolul 17, alin (1), articol cu toate modificarile, Guvernului
nr.
57/2007
privind
punctul a), din Ordonanța completarile pe OUG 57 cu regimul ariilor naturale protejate,
de Urgență nr 57/2007 numeroatarea acestora cu 1,2,... conservarea habitatelor naturale, a
privind
regimul
ariior Ordonanța de Urgență nr florei şi faunei sălbatice, publicată în
naturale protejate,
cu 57/2007 privind regimul ariior Monitorul Oficial al României, Partea
modificările și completările naturale
protejate,
cu I, nr.442 din 29 iunie 2007, aprobată
ulterioare se modifică după modificările
și
completările cu modificări şi completări prin Legea
cum urmează:
ulterioare se modifică după cum nr.49/2011,
cu
modificările
şi

Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG
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(1) Responsabilităţile de
administrare
a
ariilor
naturale protejate şi a altor
bunuri ale patrimoniului
natural, puse sub regim
special de protecţie şi
conservare, revin:
a)
Agenției
Naționale
pentru
Arii
Naturale
Protejate, pentru ariile
naturale
protejate,
declarate prin lege, prin
hotărâre a Guvernului sau
prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului şi
pădurilor;
Art. 6
Articolul 18 alin. (1),
punctul a) din Ordonanța
de Urgență nr 57/2007
privind
regimul
ariior
naturale protejate,
cu
modificările și completările
ulterioare se modifică după
cum urmează:
a) structuri de administrare
special
constituite,
cu
personalitate juridică în
subordinea
Agenției
Naționale
pentru
Arii
Naturale Protejate;

Propuneri
ONG cu MMAP (04.03.2016)

Amendamentele Comisiei de mediu Camera Deputaţilor
- 13.04.2016 -

Forma adoptată de Camera Deputaţilor
urmează
completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. Articolul 17, alin (1), lit. a), din 1. La Articolul 17 litera a), a alieantului
Ordonanța de Urgență nr (1) se modifică şi va avea următorul
57/2007 privind regimul ariior cuprins:
naturale
protejate,
cu
modificările
și
completările
ulterioare se modifică după cum
urmează:
a) Agenției Naționale pentru Arii a) Agenției Naționale pentru Arii
Naturale Protejate, pentru ariile Naturale Protejate, pentru ariile
naturale protejate, declarate prin naturale protejate, declarate prin lege,
lege, prin hotărâre a Guvernului prin hotărâre a Guvernului sau prin
sau prin ordin al conducătorului ordin al conducătorului autorităţii
autorităţii
publice
centrale publice centrale pentru protecţia
pentru protecţia mediului şi mediului, apelor şi pădurilor;
pădurilor;

Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG

Art. 6
2. La articolul 18 literele a), b), b1) şi c)
Articolul 18 alin. (1), punctul a) ale alineatului (1) se modifică şi vor
din Ordonanța de Urgență nr avea următorul cuprins:
57/2007 privind regimul ariior
naturale
protejate,
cu
modificările
și
completările
ulterioare se modifică după cum
urmează:
a) instituții publice aflate în a) structuri de administrare special
subordinea Agenției Naționale constituite, cu personalitate juridică
pentru Arii Naturale Protejate;
aflate în subordinea Agenției Naționale
pentru Arii Naturale Protejate;

Trebuie să rămână „instituţii
publice”, în caz contrar
instituţiile publice vor trebui să
înfiinţeze la rândul lor structuri
de
administrare
special
constituite, ceea ce nu se
corelează şi chiar contrazice
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Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG
art. 1 alin. (2) lit. a).
Nu se corelează nici cu art. 4,
care
prevede
„structurile
teritoriale” (respectiv instituţiile
publice din subordine), care
neavând personalitate juridică
nu vor putea înfiinţa „structuri
de
administrare
special
constituite, cu personalitate
juridică”.

8
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Art. 7
Articolul 18 alin. (1),
punctul b) din Ordonanța
de Urgență nr 57/2007
privind
regimul
ariior
naturale protejate,
cu
modificările și completările
ulterioare se modifică după
cum urmează:
b) structuri de administrare
special
constituite,
cu
personalitate
juridică,
aflate în subordinea unor
regii autonome, companii şi
societăţi
comerciale
naţionale, autorităţi ale
administraţiei
publice
locale,
servicii
descentralizate
ale
administraţiei
publice
centrale, instituţii ştiinţifice
de
cercetare
şi
de
învăţământ din sectorul
public şi privat, muzee,
organizaţii

Art. 7
Articolul 18 alin. (1), lit. b) din
Ordonanța de Urgență nr
57/2007 privind regimul ariior
naturale
protejate,
cu
modificările
și
completările
ulterioare se modifică după cum
urmează:
b) structuri de administrare
special
constituite,
cu
personalitate juridică, de către
regii autonome, companii şi
societăţi comerciale naţionale,
autorităţi
ale
administraţiei
publice
locale,
servicii
descentralizate ale administraţiei
publice
centrale,
instituţii
ştiinţifice de cercetare şi de
învăţământ din sectorul public şi
privat,
muzee,
organizaţii
neguvernamentale, constituite
potrivit legii, create în temen de
maxim 6 luni de la atribuirea în
administrare
unea
dintre

b) structuri de administrare special
constituite, cu personalitate juridică,
aflate în subordinea unor regii
autonome, companii şi societăţi
comerciale naţionale, autorităţi ale
administraţiei publice locale, servicii
descentralizate
ale
administraţiei
publice centrale, instituţii ştiinţifice de
cercetare şi de învăţământ din sectorul
public şi privat, muzee, organizaţii
neguvernamentale, constituite potrivit
legii, şi aflate în relație contractuală cu
Agenția Națională pentru Arii Naturale
Protejate;

Dacă contractul se va încheia cu
structura
de
administrare
(persoană juridică distinctă,
care se va înfiinţa
după
atribuire), persoana juridică
care vine în procedura de
atribuire şi respectiv primeşte
în administrare aria protejată
nu se va afla în raport
contractual cu Agenţia, astfel
neexistând
niciun
raport
obligaţional între acestea două
din urmă. Este imperativ
necesar de avut în vedere
faptul
că
structura
de
administrare este în subrdinea
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neguvernamentale,
constituite potrivit legii şi
funcționând
în
relație
contractuală cu
Agenția
Națională
pentru
Arii
Naturale Protejate;

entitățile menționate anterior şi
funcționând
în
relație
contractuală
cu
Agenția
Națională pentru Arii Naturale
Protejate;
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- 13.04.2016 -
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Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG
persoanei juridice (se pune aici
şi
problema imposibilităţii
subordinii la S.C. sau O.N.G.
spre exemplu, căci nu e
prevăzută acestă relaţionare în
Legea
nr.
31/1991
sau
Ordonanţa nr. 26/2000) care
obţine administrarea reiterând
faptul că aceasta din urmă nu
este obligată faţă de Agenţie.
În plus, s-a eliminat nejustificat
obligativitatea termenului de 6
luni de la atribuire, pentru
înfiinţarea structurii.

9
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Art. 8
Art. 18 alineatul (1), litera
b^1) din Ordonanța de
Urgență nr 57/2007 privind
regimul ariior naturale
protejate, cu modificările și
completările ulterioare se
modifică
după
cum
urmează:
b^1)
structuri
de
administrare
special
constituite
în
cadrul
instituţiilor de învăţământ
superior, al institutelor
naţionale de cercetaredezvoltare, al staţiunilor
didactice
experimentale,
precum şi al altor structuri
de cercetare ştiinţifică din
sectorul public şi privat şi al

b^1) structuri de administrare
special constituite în cadrul
instituţiilor
de
învăţământ
superior, al institutelor naţionale
de
cercetare-dezvoltare,
al
staţiunilor
didactice
experimentale, precum şi al altor
structuri de cercetare ştiinţifică
din sectorul public şi privat şi al
muzeelor, create în termen de
maximum 6 luni de la atribuirea

b1) structuri de administrare special
constituite în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior, al institutelor
naţionale de cercetare-dezvoltare, al
staţiunilor didactice experimentale,
precum şi al altor structuri de cercetare
ştiinţifică din sectorul public şi privat şi al
muzeelor, create în termen de maximum
6 luni de la atribuirea în administrare
uneia dintre entităţile menţionate
anterior şi aflate în relație contractuală
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Propuneri MMAP
(februarie 2016)
muzeelor, create în termen
de maximum 6 luni de la
atribuirea în administrare
uneia
dintre entităţile
menţionate
anterior,
funcționând
în
relație
contractuală cu Agenției
Naționale
pentru
Arii
Naturale Protejate;
Art. 9
Art. 18 alin. (1), punctul c)
din Ordonanța de Urgență
nr 57/2007 privind regimul
ariior naturale protejate, cu
modificările și completările
ulterioare se modifică după
cum urmează:
c) structuri de administrare
constituite în baza unor
parteneriate publice sau
public-private,
în
care
Agenţia Naţională pentru
Arii Naturale Protejate este
partener prin instituții
publice aflate în subordine,
funcționând
în
relație
contractuală cu Agenția
Națională
pentru
Arii
Naturale Protejate;
Art. 10
Art. 18 alin. (1), punctul d)
din Ordonanța de Urgență
nr 57/2007 privind regimul
ariior naturale protejate, cu
modificările și completările

Propuneri
ONG cu MMAP (04.03.2016)

Amendamentele Comisiei de mediu Camera Deputaţilor
- 13.04.2016 -

Forma adoptată de Camera Deputaţilor
în administrare uneia dintre cu Agenției Naționale pentru Arii
entităţile menţionate anterior, Naturale Protejate;
funcționând
în
relație
contractuală, în coordonarea
Agenției Naționale pentru Arii
Naturale Protejate;

Art. 9
Art. 18 alin. (1), punctul c) din
Ordonanța de Urgență nr
57/2007 privind regimul ariior
naturale
protejate,
cu
modificările
și
completările
ulterioare se modifică după cum
urmează:
c)
structuri de administrare
constituite
în
baza
unor
parteneriate publice sau publicprivate de comanagement, în
care Agenţia Naţională pentru
Arii Naturale Protejate este
parteneră
la
funcţionarea
structurilor de administrare;

c) structuri de administrare constituite
în baza unor parteneriate publice sau
public-private, în care Agenţia Naţională
pentru Arii Naturale Protejate este
partener prin instituții publice aflate în
subordine; structurile de administrare
se află relație contractuală cu Agenția
Națională
pentru
Arii
Naturale
Protejate;

Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG

Structura de administrare în
care Agenţia este parteneră nu
se poate afla în relaţie
contractuală
cu
această
structură,
fiind
evident
conflictul de interese.

Art. 10
4. La articolul 18 alineatul (1), literele
Art. 18 alin. (1), punctul d) din d) şi e) se abrogă.
Ordonanța de Urgență nr
57/2007 privind regimul ariior
naturale
protejate,
cu
modificările
și
completările
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ulterioare, se abrogă.
Art. 11
Art. 18 alin. (1), punctul e)
din Ordonanța de Urgență
nr 57/2007 privind regimul
ariior naturale protejate, cu
modificările și completările
ulterioare, se abrogă.
Art. 12
Art. 20 alin. (1), din
Ordonanța de Urgență nr
57/2007 privind regimul
ariior naturale protejate, cu
modificările și completările
ulterioare se modifică după
cum urmează:
(1) Custozii sunt persoane
juridice care au personal
calificat,
instruit
şi
mijloacele necesare pentru
a stabili şi aplica măsurile
de protecţie şi conservare a
bunurilor
încredinţate,
conform contractului de
custodie;

ulterioare, se abrogă.
Art. 11
Art. 18 alin. (1), punctul e) din
Ordonanța de Urgență nr
57/2007 privind regimul ariior
naturale
protejate,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, se abrogă.
Art. 11
5. La articolul 20, alineatul (1) se
Art. 20 alin. (1), din Ordonanța de modifică şi va avea următorul cuprins:
Urgență nr 57/2007 privind
regimul ariior naturale protejate,
cu modificările și completările
ulterioare se modifică după cum
urmează:
(1) Custozii sunt persoane
juridice care au personal calificat,
instruit şi mijloacele necesare
pentru a stabili şi aplica măsurile
de protecţie şi conservare a
bunurilor încredinţate, conform
convenței de custodie;

(1) Custozii sunt persoane juridice
care au calificarea, instruirea şi
mijloacele necesare pentru a stabili şi
aplica măsurile de protecţie şi
conservare a bunurilor încredinţate,
conform contractului de custodie;

Art. 13
Art. 20 alin. (2) și alin. (3)
din Ordonanța de Urgență
nr 57/2007 privind regimul
ariior naturale protejate, cu
modificările și completările
ulterioare, se abrogă.
Art. 14
Art. 56 alin. (1) și alin. (1^1)

Art. 13
Art. 20 alin. (2) și alin. (3) din
Ordonanța de Urgență nr
57/2007 privind regimul ariior
naturale
protejate,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, se abrogă.
Art. 14
Art. 56 alin. (1) și alin. (1^1) din

6. La articolul 20, alineatele (2) şi (3) se
abrogă.

Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG

Persoanele juridice nu pot
avea calificare sau instruire
(ex. de specialist în arii
protejate, ranger), ci doar
personalul acestora.

7. La articolul 56 alineatul (1) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
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din Ordonanța de Urgență
nr 57/2007 privind regimul
ariior naturale protejate, cu
modificările și completările
ulterioare, se modifică după
cum urmează:
La înfiinţarea prin Lege a
unei
agenţii
pentru
administrarea
ariilor
naturale protejate, aflate în
subordinea
autorităţii
publice centrale pentru
protecţia
mediului
şi
pădurilor, atribuţiile legate
de administrare vor fi
preluate de către aceasta.
Art. 15
Art. 4 alin (3), litera a) din
Ordonanța de Urgență nr.
23/2008 privind pescuitul și
acvacultura, cu modificările
și completările ulterioare,
se modifică după cum
urmează:
a) Agenția Națională pentru
Arii Naturale Protejate
administrează
resursele
acvatice vii din habitatele
piscicole
naturale
ale
României aflate în arii
naturale protejate,
cu
excepția
celor
din
Rezervația Biosferei «Delta
Dunării»
care
sunt
administrate
de

Ordonanța de Urgență nr
57/2007 privind regimul ariior
naturale
protejate,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, se modifică după cum
urmează:
La înfiinţarea prin Lege a unei
agenţii pentru administrarea
ariilor naturale protejate, aflate
sub
autoritatea
autorităţii
publice centrale pentru protecţia
mediului şi pădurilor, atribuţiile
legate de administrare vor fi
preluate de către aceasta.

Art. 15
Art. 4 alin (3), litera a) din
Ordonanța de Urgență nr.
23/2008 privind pescuitul și
acvacultura, cu modificările și
completările
ulterioare,
se
modifică după cum urmează:

Amendamentele Comisiei de mediu Camera Deputaţilor
- 13.04.2016 -

Forma adoptată de Camera Deputaţilor

Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG

(1) De la data înfiinţării Agenţiei Cine este „acesta” din finalul
Naţionale
pentru
Arii
Naturale alineatului?
Protejate, în subordinea autorităţii
publice centrale
pentru protecţia
mediului
apelor
şi
pădurilor,
atribuţiile legate de administrare vor fi
preluate de către acesta .

Nu s-a preluat nimic, probabil
considerându-se că propunerile
pentru O.U.G. nr. 23/2008 pot
face obiectul unei alte iniţiative
legislative.

a)
administrează
resursele
acvatice vii din habitatele
piscicole naturale ale României,
cu excepţia celor din Rezervaţia
Biosferei «Delta Dunării», care
sunt
administrate
de
Administraţia
Rezervaţiei
Biosferei
«Delta
Dunării»,
precum și cu excepția celor din
arii natural protejate care sunt
administrate
de
Agenția
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Administraţia Rezervaţiei
Biosferei «Delta Dunării»;
Art. 16
Art. 9 alin. (1^) din
Ordonanța de Urgență nr.
23/2008 privind pescuitul și
acvacultura, cu modificările
și completările ulterioare,
se modifică după cum
urmează:
(1^) Accesul la resursele
acvatice vii din ariile
naturale protejate este
reglementat
pe
baza
normelor aprobate prin
ordin comun al autorității
centrale pentru pescuit
autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului
în termen de 90 de zile de
la publicarea prezentei legi
în Monitorul Oficial al
României.

Națională pentru Arii Naturale
Protejate, în condiţiile legii;
Art. 16
Art. 9 alin. (1^) din Ordonanța de
Urgență nr. 23/2008 privind
pescuitul și acvacultura, cu
modificările
și
completările
ulterioare, se modifică după cum
urmează:

Amendamentele Comisiei de mediu Camera Deputaţilor
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Comentariile WWF în
susţinerea propunerilor ONG

O.U.G. nr. 23/2008 poate face
obiectul unei alte iniţiative
legislative.

(1^) Accesul la resursele acvatice
vii din ariile naturale protejate
este reglementat pe baza
normelor aprobate prin ordin
comun al autorității centrale
pentru pescuit și autorităţii
publice centrale pentru protecţia
mediului.
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