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ABSTRACT
În lucrare se prezintă o analiză a
legislației naționale referitoare la ariile protejate
din România privind diferențe și similitudini cu
legislația Uniunii Europene. Se vor identifica
măsurile întreprinse de către statul român pentru
armonizarea legislației naționale cu cea a U.E.

ABSTRACT
This paper presents an analysis of
national legislation on protected areas in
Romania regarding the differences and
similarities with European Union legislation. We
will try to identify the measures taken by the
Romanian state to harmonize national legislation
with the EU.
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1. Introducere
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1. Introduction

Ariile protejate pot fi definite ca
spații esențiale pentru conservarea
capitalului natural și cultural, din punct
de vedere al biodiversității, al valorilor
naturale și culturale. Măsurile de
management în aceste arii sunt elaborate
și implementate astfel încât să se mențină
sau sǎ se refacă habitatele și populațiile
de specii sălbatice, ținându-se cont de
principiul dezvoltării durabile a zonei [1].
La baza planurilor de management
al ariilor protejate stau legi și acte
normative care reglementează regimul
acestor situri, activitățile care se pot
desfășura, obligații ce le revin părților
implicate etc.
Programul de acțiuni în domeniul
protecției mediului, precum și politicile
Comunității Europene, dispun adoptarea
unor măsuri de conservare a naturii și a
resurselor naturale, și au ca obiectiv
general conservarea biodiversității, cu

Protected areas are defined as
essential areas for the conservation of
natural and cultural capital, in terms of
biodiversity, natural and cultural values.
Management measures in these areas are
developed and implemented in order to
maintain or restore habitats and wildlife
populations, taking into account the
principle of sustainable development of
the area [1].
In the management plans for
protected areas there are laws and
regulations that govern these sites and the
activities that can be carried out, and
these are the obligations of the concerned
parties etc.
The environmental actions and
policies of the European Community,
have measures for nature conservation
and natural resources, and the overall
objective of biodiversity conservation,
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integrarea aspectelor de ordin economic,
social și cultural.

the integration of economic, social and
cultural.

2. Legislația europeană
2. European legislation
Extinderea infrastructurii umane și
a urbanizării, introducerea unor specii
exotice în interiorul ecosistemelor
europene, precum și exploatarea excesivă
a resurselor naturale, poluarea în toate
formele ei, duce la deteriorarea
biodiversității arealelor europene. Pentru
protejarea
biodiversității,
Uniunea
Europeană a creat o amplă rețea de arii
protejate, iar protecția biodiversității a
devenit unul din obiectivele cheie ale
celui de-al șaselea program de acțiune
pentru mediu [2].
Încă din perioada anilor 1970,
Uniunea Europeană a considerat mediul –
protecția mediului, ca un obiectiv pe
termen lung de care trebuie să țină cont în
strategiile de dezvoltare, implicându-se în
protecția calității aerului și apei,
conservarea resurselor și a biodiversității,
controlul activităților cu impact negativ
asupra mediului, controlul deșeurilor.
În anul 1979, în cadrul Convenției
de la Berna [3] sunt trasate o parte din
direcțiile de acțiune în vederea protejării
speciilor și a habitatelor naturale.
Convenția a fost menită să
promoveze cooperarea între statele
semnatare, în scopul de a conserva flora
și fauna sălbatică, a habitatelor lor
naturale și pentru protejarea speciilor pe
cale de dispariție.
Prin această convenție părțile
semnatare s-au angajat să:
- Promoveze politicile naționale
de conservare a florei și faunei sălbatice,
a habitatelor naturale;
- Integreze conservarea florei și
faunei sălbatice în planificarea națională,
politicile de dezvoltare și de mediu;
- Promoveze
educația
și
diseminarea informațiilor cu privire la
necesitatea conservării speciilor de faună
și floră sălbatică și a habitatelor lor [3].

Human infrastructure expansion
and urbanization, the introduction of
exotic species in European ecosystems as
well as overexploitation of natural
resources, pollution in all its forms, lead
to biodiversity damage in the European
areas. To protect biodiversity, the
European Union has created a wide
network of protected areas and
biodiversity protection has become one of
the key objectives of the Sixth
Environment Action Programme [2].
Since the 1970’s, the European
Union considered the environment environmental protection as a long-term
objective that should be taken into
account in the development strategies,
engaging in air and water quality
protection, conservation and biodiversity,
control of the activities with negative
impact on the environment, waste
control.
In 1979, the Berne Convention [3]
drew some lines of action to protect
species and natural habitats.
The Convention was designed to
promote cooperation between signatory
States in order to conserve wildlife, their
natural habitats and protect endangered
species.
In the Agreement the parties have
committed to:
- Promote national policies for the
conservation of wildlife, natural habitats;
- Integrate wildlife conservation in
national planning, development and
environmental policies;
- Promote education and disseminates information on the need for
conservation of fauna and flora and their
habitats [3].
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În cadrul convenției s-au stabilit și
activități interzise asupra speciilor sau
habitatelor protejate, dintre care amintim:
- Capturarea
intenționată,
deținerea sau omorârea;
- Deteriorarea sau distrugerea
intenționată a locurilor de reproducere
sau a zonelor de repaus;
- Perturbarea intenționată a faunei
sălbatice, în special în timpul perioadei
de reproducere, de creștere sau de
hibernare;
- Distrugerea
deliberată
sau
culegerea ouălor din natură sau deținerea
acestor ouă;
- Deținerea și comercializarea
internă a acestor animale, vii sau moarte,
inclusiv a animalelor naturalizare, și a
oricărei părți sau derivate ale acestora [3].
Această convenția a intrat în
vigoare la 6 iunie 1982, obligând părțile
semnatare să ia măsuri legislative și
administrative corespunzătoare, precum
și să-și intensifice eforturile pentru
protejarea speciilor de faună și floră,
specii
enumerate
în
anexele
documentului.
În anul 1992, Uniunea Europeană
dezvoltă, ca instrument principal pentru
conservarea naturii, o rețea de arii
protejate menite conservării biodiversității, sub denumirea de “Natura 2000”,
rețea ce trebuie să acopere atât țările
membre cât și cele care doreau să adere la
spațiul european.
La baza înființării acestei rețele se
află cele două Directive ale Uniunii
Europene, Directiva 92/43/CEE –
Habitate și Directiva 79/409/CEE –
Păsări [4].
Prin cele două acte normative, au
fost delimitate și tipurile de arii care vor
intra în această rețea: Ariile Speciale de
Conservare (SAC - Special Areas of
Conservation, fiind cunoscute şi ca SCI
– Sites of Community Importance),
având la bază Directiva Habitate și Arii
de Protecție Avifaunistică (SPA – Special

Protection Areas) constituite conform
Directivei Păsări.
Under the Convention activities on
protected species or habitats have been
established and prohibited, such as:
- Deliberate capturing, possession
or killing;
- Deliberate damage or destruction
of breeding or resting sites;
- Deliberate disturbance of wild
fauna, particularly during the breeding
period, rearing and hibernation;
- Deliberate destruction or taking of
eggs from the wild or keeping these eggs;
- Owning and internal trade of these
animals, alive or dead, including stuffed
animals naturalization, and any parts or
derivatives thereof [3].
The Convention was enforced on 6
June 1982, forcing parties to take
legislative and administrative measures,
and intensify efforts to protect wild fauna
and flora, species listed in the Annexes of
the document.
In 1992, the European Union
develops as main instrument for nature
conservation, a network of protected
areas aimed at conserving biodiversity,
known as “Natura 2000”, a network
which must cover both member countries
and those who wanted to join Europe.
At the basis of this network there
are the two EU Directives, Directive
92/43/EEC - Habitats and Directive
79/409/EEC – Birds [4].
Through the two acts the types of
areas that would be included into this
network were defined: Special Areas of
Conservation (SACs - Special Areas of
Conservation, is known as SCI - Sites of
Community Importance), based Habitats
Directive and Bird Protection Areas (SPA
- Special Protection areas) established
under the Birds Directive.
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conservare și evaluare biogeografică,
precum și un raport tehnic detaliat.
2.1. Directive 92/43/EEC

2.1. Directiva 92/43/CEE
Obiectivul directivei este de a
contribui la menținerea biodiversității
prin conservarea habitatelor naturale și a
speciilor de floră și faună sălbatică de pe
teritoriul statelor membre asupra cărora
se aplică tratatul.
Termenul de aplicare a acestei
directive, prin emiterea de acte cu putere
de lege și acte administrative, este de 2
ani de la notificarea directivei.
Statele membre sunt obligate să
transmită periodic rapoarte asupra punerii
în aplicare a măsurilor prevăzute în
directiva 92/43/CEE. Acest raport trebuie
să conțină informații referitoare la
măsurile de conservare a speciilor, la
evaluarea impactului acestor măsuri
asupra stadiului de conservare a tipurilor
de habitate și specii prevăzute și la
rezultatele controalelor prevăzute prin
prezenta directivă. Acest raport este
transmit Comisiei și adus la cunoștința
publicului [5].
În anul 2009 a fost realizat Raportul
Comisiei Către Consiliu și Parlamentul
European - Raport de sinteză privind
stadiul de conservare a tipurilor de
habitate și a speciilor în conformitate cu
articolul 17 din Directiva “Habitate”,
perioada de monitorizare fiind 20012006, conținând informații din 25 de state
membre (România și Bulgaria aderând în
2007) și 11 regiuni biogeografice (șapte
terestre și patru marine). Informațiile
transmise de către statele membre au fost
interpretate ținându-se cont de ponderea
pe care o au habitatele sau speciile pe
teritoriul statului respectiv, astfel încât să
se obțină o evaluare unitar integrată
pentru fiecare regiune biogeografică. Au
fost realizate 701 evaluări de habitate și
2240 evaluări de specii la nivel
biogeografic.
Site-ul biodiversity.eionet.europa.eu
oferă o paletă largă de informații privind
evaluările naționale ale stadiului de

The Directive aims to contribute to
the maintenance of biodiversity through
the conservation of natural habitats and of
wild flora and fauna on the territory of
the Member States to which the Treaty
applies.
The deadline for implementing the
directive by issuing laws, regulations and
administrative provisions, is 2 years from
the date of notification.
Member States are obliged to
submit
regular
reports
on
the
implementation of the measures provided
in Directive 92/43/EEC. This report shall
include
information
on
species
conservation measures, evaluation of the
impact of those measures on the
conservation status of habitat types and
species listed in Annexes I and II of the
Directive, and the results of the checks
provided in this Directive. This report is
transmitted to the Commission and made
public [5].
In 2009 the Summary report on the
conservation status of habitat types and
species in accordance with Article 17 of
Directive 'Habitats was realized by the
Commission to the Council and the
European Parliament – the monitoring
period being 2001-2006, and containing
information from 25 Member States
(Romania and Bulgaria joined in 2007)
and 11 biogeographically regions (seven
land and four marine). The information
submitted by the Member States was
interpreted taking into account that they
share habitats or species within the State,
so as to obtain a single integrated
evaluation for each biogeographically
region. 701 habitat evaluations were
made and 2240 species evaluations at the
biogeographic level.
http://biodiversity.eionet.europa.eu
site offers a wide range of information on
national assessments of conservation
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status and biogeographic evaluation and a
detailed technical report.
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Rezultatul evaluării stadiului de
conservare a celor 701 zone de habitat
este prezentat în figura 1, aceste rezultate
fiind sintetizate în cele nouă grupe de
habitate.

The outcome of the conservation
status of the 701 habitat areas is shown in
Figure 1, and these results are
summarized in the nine groups of
habitats.

habitate de dune (62)
turbării şi mlaştini (56)
pajişti (102)
lande şi tufărişuri (36)
habitate de coastă (84)
habitate de apă dulce (84)
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tufărişuri sclerofile (32)
habitate stâncoase (64)
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Figura 1 - Evaluarea stadiului de
conservare a habitatelor pe grupă de
habitat

Figure 1 - Assessment of the
conservation status of habitats by habitat
group

Rezultatul evaluărilor stadiului de
conservare a unui habitat sau specie
corespunde uneia dintre următoarele
patru categorii: “favorabil” (verde),
“nefavorabil /inadecvat” (portocaliu),
sau
“nefavorabil/
precar”
(roșu)
“necunoscut” (gri), numerele din
interiorul parantezelor indică numărul de
evaluări efectuate pentru fiecare grupă.
În figura 2, sunt reprezentate
rezultatele
evaluării
stadiului
de
conservare a speciilor menționate în
anexele Directivei “Habitate” în funcție
de principalele grupe taxonomice.

The outcome of the evaluation of
the conservation status of a habitat or
species meets one of the following four
categories:
“positive”
(green),
“unfavourable /inadequate” (orange),
“bad/poor ” (red) or “unknown” (gray),
numbers inside the parentheses indicate
the number of assessments carried out for
each group.
In Figure 2, there are the results of
the conservation status of species listed in
the Annexes of the Directive “Habitats”
according to the major taxonomic groups.
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În legislația românească cele două
Directive – Directiva Habitate și
Directiva Păsări sunt transpuse prin
Legea nr. 462/2001, lege pentru
aprobarea OUG 236/2000 privind
regimul ariilor protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei
sălbatice.
The overall conclusion of this
report is that the conservation status of
the numerous habitat types and species is
negative - inadequate or poor [6].
Biodiversity conservation is a key
objective of the development strategy and
the sixth environment action program. In
addition to these strategies, the EU
adopted a series of measures for the
protection of biodiversity:
- Community policy on the
environment, the Community strategy
and action plans for biodiversity
protection;
- Internal policies of the EU
common agricultural policy (agreement
signed in 2003), Regulation sustainable
development of 2005, impact assessments
and strategic assessments, and not least
the common fisheries policy;
- Foreign Policies of the EU: the
European Community and its Member
States, taken as separate entities, are
signatories to international conventions
which influence biodiversity, and the
implementation of these agreements
should be strengthened.
EEC directives and Regulations are put
into practice through action plans and
strategies, among which can be
mentioned: the 2020 Biodiversity
Strategy, Action Plan for Biodiversity,
Biodiversity Action Plan for the
protection
of
natural
resources,
biodiversity action plan in fisheries,
strategy for sustainable use of natural
resources etc.

Figura 2 - Evaluarea stadiului de
conservare a speciilor pe grupă
taxonomică
Figure 2 - Assessment of the
conservation status of species per
taxonomic group
Concluzia generală a acestui raport
este aceea că stadiul de conservare a
numeroase tipuri de habitate și specii este
negativ – inadecvat sau precar [6] .
Conservarea biodiversității este un
obiectiv cheie al strategiei de dezvoltare
și al șaselea program de acțiune pentru
mediu. Pe lângă aceste strategii, Uniunea
Europeană a adoptat o serie de măsuri
referitoare la protecția biodiversității:
- Politica comunitară referitoare la
mediu, prin strategia și planurile de
acțiune comunitară pentru protecția
biodiversității;
- Politici interne ale UE: reforma
politicii agricole comune (acord încheiat
în 2003), regulamentul privind dezvoltarea durabilă din 2005, evaluările de
impact și evaluările strategice, și nu în
ultimul rând în cadrul politici comune în
domeniul pescuitului;
- Politici externe ale UE: atât
Comunitatea Europeană cât și statele
membre, luate ca entități separate, sunt
părți semnatare a unor convenții
internaționale care au influență asupra
biodiversității, iar aplicarea acestor
acorduri trebuiesc consolidate.
Directivele și Regulamente CE sunt
transpuse în practică prin Planuri de
Acțiune și Strategii, dintre care se
amintește: Strategia privind biodiversitatea pentru 2020, Planul de acțiune
pentru biodiversitate, Planul de acțiune
pentru biodiversitate în domeniul
protecției resurselor naturale, Planul de
acțiune pentru biodiversitate în domeniul
pescuitului, Strategia de utilizare durabilă
a resurselor naturale etc.

3. Legislația națională
3. National legislation
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In the Romanian legislation the two
directives - Habitats Directive and Birds
Directive are transposed by Law no.
462/2001, Act for approval of Ordinance
236/2000 on the regime of protected
natural habitats, flora and fauna.
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Odată cu aderarea României la
Uniunea Europeană, statul român a avut
obligația de a armoniza legislația
națională cu cerințele directivelor
Consiliului. Acest lucru s-a materializat
prin O.U.G. 57/20.06.2007 privind
regimul
arilor
naturale
protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei
și faunei sălbatice sintetizează cerințele
celor două Directive.
La baza legislației naționale în
domeniul protecției mediului – arii
protejate, stau și o serie de Regulamente
ale Consiliului (CE) care au legătură cu
protecția habitatelor și a speciilor de floră
și faună sălbatică, printre aceste amintind:
Regulamentul Consiliului (CE) nr.
348/81, Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 3.254/91 Regulamentul Consiliului
(CE) nr. 338/97 [7].
Prin articolul 2 a acestei ordonanțe
de urgență statul român reglementează:
- asigurarea diversității biologice,
prin conservarea habitatelor naturale, a
florei și faunei sălbatice,
- menținerea și restabilirea într-o
stare de conservare favorabilă a
habitatelor naturale și a speciilor din flora
și fauna sălbatică,
- stabilirea categoriilor de arii
protejate, tipuri de habitate naturale,
specii de floră și faună sălbatică, bunuri
ale patrimoniului natural ce necesită
regim special de protecție,
- regimul de administrare a ariilor
naturale protejate și procedurile de
instituire a regimului de protecție pentru
alte arii naturale și bunuri ale
patrimoniului natural.
Articolul 5 al acestei ordonanțe
clasifică tipurile de arii naturale protejate
în cele patru categorii: de interes național,
internațional, comunitar “NATURA
2000” și de interes județean sau local.
Această ordonanță mai stabilește
modul de constituire și administrare a
ariilor naturale protejate, documentația
necesară instituirii regimului de arie

protejată, precum și etapele care trebuie
parcurse.
Once Romania joined the European
Union, the Romanian state had an
obligation
to
harmonize
national
legislation with the requirements of
Council
Directives.
This
was
accomplished by O.U.G. 57/20.06.2007
on the status of protected natural park
system, natural habitats, wild flora and
fauna,
which
summarizes
the
requirements of the two Directives.
At the basis of the national
legislation on environmental protection protected areas- there are a number of
Council Regulations (EC) related to the
protection of habitats and species of flora
and fauna. Among them we mention:
Council Regulation (EEC) no. 348/81,
Council Regulation (EEC) no. 3.254/91
Council Regulation (EEC) no. 338/97 [7].
Article 2 of this ordinance governing
the Romanian state brings under
regulation:
- Ensure biodiversity by conserving
natural habitats, wild flora and fauna,
- Maintain and restore a favourable
conservation status of natural habitats and
species of flora and fauna,
- The categorization of protected
areas, types of natural habitats, wild flora
and fauna, natural heritage goods
requiring special protection,
- Management regime of natural
protected
areas
and
establishing
procedures for protection regime for
other natural areas and natural heritage
assets.
Article 5 of this Ordinance
classifies the types of protected areas in
four categories: of national, international,
EU “Natura 2000” and by county or local
interest.
This ordinance also establishes the
setting up and management of protected
areas, the necessary documentation for
establishing the protected areas regime
and steps to be taken.
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Spre exemplificare se ia zona de
protecție integrată, în cadrul căreia se pot
desfășura următoarele activități:
- educative și științifice,
- ecoturism care nu necesită
realizarea de construcții-investiții
- utilizarea rațională a pajiștilor
pentru cosit și/sau pășunat numai cu
animale
domestice,
proprietatea
membrilor comunităților care dețin
pășuni dau care dețin dreptul de a utiliza
aceste terenuri, astfel încât să nu fie
afectate habitatele natural și speciile de
floră și faună prezente în arie [7].
Datorită obligațiilor ce îi revin
statului român prin aderarea la U.E. și
prin apariția O.U.G. 57/2007, România
propune în 2007 un număr de 381 de
situri pentru a fi integrate în rețeaua
“Natura 2000”, ceea ce reprezintă
17,84% din suprafața țării [1].
Asupra O.U.G. 57/2007 s-au adus o
serie de modificări și completări atât prin
Ordonanţă de Urgenţă Nr. 68/28.06.2007,
O.U.G Nr. 154/12.11.2008, cât și prin
Legea 49/2011.
În România, propunerile pentru
Situri de Interes Comunitar s-au făcut pe
prin O.M. 1964/2007 privind instituirea
regimului de arie naturală protejată a
siturilor de importanță comunitară ca
parte integrantă a rețelei ecologice
europene “Natura 2000” în România.
Prin acest ordin au fost propuse un număr
de 273 arii protejate, aproximativ 13,21%
din suprafața țării [1].
Prin H.G. nr. 1284/2007 privind
declararea ariilor de protecție specială
avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei
ecologice europene “Natura 2000” în
România, au fost declarate ca Arii
Speciale de Protecție Avifaunistică un
număr de 108 situri, pentru 118 specii de
păsări [1] .
Ordinul 159/1266 din 24 iunie
2011, emis de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării
Rurale
(M.A.D.R.)
reglementează condițiile de practicare a

pescuitului recreativ/sportiv în ariile
naturale protejate.
For example take the integrated
protection area, where you can perform
the following tasks:
Educational and scientific
Ecotourism which does not
require special investments
Rational use of pastures for
mowing and / or grazing livestock only,
the property holding pastures give
community members who have the right
to use these lands so that they do not
affect habitats and species of flora and
fauna present in the area [7].
Due to its obligations, the
Romanian state through EU and the
emergence of O.U.G. 57/2007, Romania
proposed in 2007 a number of 381 sites
to be included in the “Natura 2000”
network, which represents 17.84% of the
country [1].
On O.U.G. 57/2007 have been
brought a number of changes and
additions to both the Emergency
Ordinance no. 68/28.06.2007, O.U.G. no.
154/12.11.2008 and Law 49/2011.
In Romania, proposals for Sites of
Community Interest were made by M.O.
1964/2007 establishing a system of
protected area sites of Community
importance as part of the European
ecological network “Natura 2000” in
Romania. This order has proposed a
number of 273 protected areas,
approximately 13,21% of the country [1].
By H.G. no. 1284/2007 regarding
the declaring of Special Protection Areas,
as part of the European ecological
network “Natura 2000” in Romania, there
was declared a total of 108 sites for 118
species of birds as Special Protection
Areas Bird [1].
Order 159/1266 of 24 June 2011,
issued by Ministry of Agriculture and
Rural Development (M.A.D.R.) regulates
the conditions for practicing recreational
fishing / sporting in protected areas.

Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2012

242

Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 3/2012

următorului proces de raportare din anul
2013.
The bill approved conditions of
practicing recreational fishing / sports,
practice regulations, manner of allocation
of fishing rights recreational / sports [8].
Ministry of Environment and
Forests, issued Order no. 19/2010
approving the Methodological Guide for
the proper evaluation of the potential
effects of plans and projects on protected
natural areas of interest.
Government Decision no. 445/2009
on the evaluation of certain public and
private projects on the environment,
transposed into Romanian legislation
EIA97/11/CEE Directive which provides
that
“Public
authorities
make
environmental protection an initial
evaluation of the project in which the
location is identified in relation to the
natural areas of community interest” [9] .
In addition to the laws, orders and
O.U.G. mentioned above, the Romanian
legislation includes a number of laws that
have an impact on protected areas:
- Law no. 5/2000 on the approval of
the National Spatial Plan, Section III protected areas;
- O.U.G. 68/2007 on environmental
liability with regard to the prevention and
remedying of environmental damage;
- O.U.G. 135/2010 for approving
the Methodology for the implementation
of environmental impact evaluation for
public and private projects [9].
Since Romania joined the U.E. in
2007 and evaluation of the conservation
status of habitats and species was made
for 2001-2006, the Report on the
conservation status of habitats and
species of Community interest does not
contain information on the protected
areas in our country, and these data were
interpreted at the next reporting process
in 2013.

Acest
act
normativ
aprobă
condițiile de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv,
regulamentul
de
practicare, modul de atribuirea dreptului
de pescuit recreativ/sportiv [8].
Ministerul Mediului și Pădurilor,
emite Ordinul nr. 19/2010 pentru
aprobarea Ghidului metodologic privind
evaluarea adecvată a efectelor potențiale
ale planurilor sau proiectelor asupra
ariilor naturale protejate de interes
comunitar.
Hotărârea de Guvern nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice și private asupra
mediului,
transpune
în
legislația
românească Directiva EIA97/11/CEE și
prevede că: “Autoritățile publice pentru
protecția mediului fac o evaluare inițială
a proiectului în care este identificată
localizarea proiectului în raport cu ariile
naturale de interes comunitar” [9] .
Pe lângă Legile, Ordinele și O.U.G.
amintite mai sus, legislația românească
cuprinde o serie întreagă de ale acte
normative care au efecte și asupra ariilor
protejate:
Legea nr. 5/2000 privind
aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național, secțiunea a III-a –
zone protejate;
- O.U.G
68/2007
privind
răspunderea de mediu cu referire la
prevenirea şi repararea prejudiciului
asupra mediului;
O.U.G
135/2010
privind
aprobarea Metodologiei de aplicare a
evaluării impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private [9].
Datorită faptului că România a
aderat la U.E. în anul 2007 și evaluarea
stadiului de conservare a habitatelor și
speciilor s-a făcut pentru perioada 20012006, Raportul privind Starea de
conservare a habitatelor și speciilor de
interes comunitar nu conține informații
privind ariile protejate din țara noastă,
aceste date fiind interpretate cu ocazia
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4. Concluzii

4. Conclusions

Ca și concluzie a celor discutate
mai sus, putem spune că legislația
românească este în concordanță cu
reglementările Uniunii Europene, dar
aplicarea
acesteia,
precum
și
managementul defectuos, ce cele mai
multe ori, al ariilor protejate duc la
discrepanțe majore între stadiul de
conservare al ariilor naturale protejate din
România față de celelalte state membre.
Slaba implicare pe care o au
autoritățile locale, organizațiile care
activează în acest domeniu, precum și
societatea civilă, duc la neîndeplinirea
obiectivelor asumate de statul român
odată cu aderarea la Uniunea Europeană.

As a conclusion of the discussed
above, we can say that the Romanian
legislation is according to the EU
regulations, but in most cases the
implementation and mismanagement of
protected areas lead to significant
discrepancies between the conservation
status of protected areas from Romania
and from other Member States.
The insufficient involvement of
local authorities, the organizations
working in this field, as well as civil
society, lead to the failure to meet the
commitments the Romanian state made
once it accessed to the European Union.
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