
FEDERAȚIA COALIȚIA NATURA 2000 ROMÂNIA 
 

 
 

 

 

DREPTUL MEDIULUI-

BIODIVERSITATE 
Concepte fundamentale și note de curs 
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Accesați Cursul online pe platforma www.juridic.natura2000.ro.   

 

   Avocați pentru natură! 
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Motto: „Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”  

Mahatma Gandhi 
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Introducere în contextul temei proiectului 
Dreptul mediului înseamnă în majoritatea cazurilor respectarea accesului la resurse pentru fiecare 

dintre noi. Întorcându-ne în trecut, spre deosebire de marile puteri economice ale Europei, 

industrializarea întârziată a României cu aproape două secole a păstrat sălbatică natura până la 

mijlocul secolului XX. Până la Primul Război Mondial, o bună parte din teritoriul țării era acoperit de 

păduri. Pentru o reprezentare reală a ceea ce a însemnat aceasta, ar trebui să ne imaginăm  că la 

ieșirea din fiecare sat sau cetate drumeții traversau musai o pădure. Cum altfel ar fi putut să se scape 

haiducii, după ce  jefuiau boieri la drumul mare?  

Primul impact major nu a fost industrializarea accelerată în anii '70, ci de plata datoriilor de război 

către Rusia. Încă din anii '50, achitarea acestor datorii (808,5 milioane dolari la cursul anului 1938) a 

condus la cea mai mare tăiere de păduri din istoria României, cu un volum de 6 hectare pe oră. Declinul 

suprafețelor împădurite a continuat după '90, astfel că în prezent mai avem păduri pe mai puțin de o 

treime din suprafața țării.  

Puțini știu că, tot în timpul regimului comunist, pe capul lupului a fost pusă o recompensă de 300 de 

lei. Vânătorii au derulat cea mai înverșunată campanie de stârpire a lupilor – circa 60.000 exemplare de 

lupi exterminate între 1957 și 1989.  

Râurile mari au cunoscut cea mai mare antropizare în ultimele decade ale comunismului, când cursurile 

lor au fost întrerupte de hidrocentrale, baraje, captări și praguri. Porțile de Fier 1 și 2 au fost 

adevărate...porți închise în calea sturionilor – pești preistorici supranumiți dinozaurii Dunării, în drumul 

lor pentru depunerea icrelor. Râurile mici, de munte, nu au scăpat nici ele. Au fost trase prin conducte 

în ultimii 7 ani, pe fondul investițiilor în energie aprobate haotic.  

Avem din ce în ce mai puține păsări pe cer de când agricultura intensivă a secat lacurile și bălțile, a 

otrăvit terenurile și a ocupat pășunile, anterior pline de flori și fluturi. A început demult, drept dovadă 

stau amintirile cu sacii de nylon de un alb lăptos, plini cu azot sau DTT, luați pe furiș de la CAP și ascunși 

prin magaziile bunicilor. Marfa era bună și pentru nepoții care făceau păduchi, în cazul în care nu 

găseai petrol lampant la cooperativă.  

În anii '90, o plimbare cu Dacia pe la asfințit se traducea într-o ploaie de gâze care se striveau de 

parbriz, orbite de fascicolul farurilor gălbui. Acum avem lichid de parbriz cu teflon și tot mai puține 

victime pe parbriz. Enervantele gâze sunt o verigă importantă în lanțul trofic și, deși reprezintă cea mai 

răspândită și bogată categorie de nevertebrate, omul reușește să o extermine. Fără să vrea, desigur, 

pentru că asigurarea hranei, transportul, mobilierul, încălzirea casei și hăinuțele frumoase vin toate cu 

un cost. Putem să ne relaxăm, cursul pe care vi-l propunem nu este un tratat de morală 

conservaționistă. 

Adevăratul conflict între om și natură nu a început cu acapararea intensivă a resurselor, ci odată cu 

trezirea în societate a unui trend ecologic și a unei conștiințe verzi. Noul mileniu a adus tot mai multe 
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preocupări legale și administrative pentru salvarea naturii, prin punerea „la adăpost” a celor mai 

frumoase și sălbatice ținuturi – sub statut de parc național și apoi prin rețeaua de situri Natura 2000.  

În conservarea naturii, în peste 250 de arii naturale administrate, lucrează circa 700 de persoane. 

Acești experți trebuie să coopereze cu beneficiari de proiecte, proprietari de terenuri, fermieri sau 

autorități publice. Cel puțin odată în cariera lor s-au lovit de nevoia de a avea sprijin profesionist din 

partea experților legali.  

Jurişti cu expertiză şi experiență în biodiversitate sunt foarte puțini, poate și pentru că oferta 

academică este limitată la un semestru, maxim un an, în care studiază dreptul mediului în facultățile de 

profil. O analiză realizată în cadrul proiectului nostru arată că singura universitate unde, la nivel de 

licență, materia acoperă și conceptele de biodiversitate este Alexandru Ioan Cuza din Iași – Facultatea 

de Drept. Din aceste motive, cursul vine să completeze oferta actuală și să deschidă oportunitățile 

către această ramură a dreptului, născută din nevoia de evoluție a omului în societatea de consum. 

Dacă ne uităm la o arteră publică ticsită cu autoturisme la ore de vârf, putem să ghicim și viitorul 

relației om-natură: tot mai puțin loc pentru o conviețuire fără claxoane, ambuteiaje, poluare și stres. 

Cu siguranță tehnologia va juca un rol decisiv, aducând un echilibru între dezvoltarea antropică și 

conservarea naturii, însă chiar și armonia dezvoltării durabile va răsări din lupta pentru resurse. Un 

jurist specializat pe biodiversitate va fi apreciat în egală măsură de ocrotitorii naturii, cât și de 

proprietarii de terenuri. Companiile vor căuta să-și mulțumească clienții într-o viitoare economie 

circulară, iar specialiștii vor putea să-i consilieze în găsirea unui căi legale, dar profitabile și cu impact 

minim de mediu. Indiferent de partea pe care o va apăra, un bun specialist va pleda întotdeauna 

pentru natură și pentru viață.     

Vă dorim succes! 

Echipa de proiect 
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Listă de reglementări specifice 

 Directiva 79/409/CEE  din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (înlocuită cu o nouă 
versiune în 2009 – Directiva 2009/147/CE) 

 Directiva 92/43/CEE  din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și 
floră sălbatică 

 Convenţiei privind diversitatea biologică, Rio de Janeiro, 5 iunie 1992 – Convenţie ratificată de România 
prin Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Conventiei privind diversitatea biologica, semnata la Rio de 
Janeiro la 5 iunie 1992 

 Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone 
protejate 

 Constituţia României, republicată 2003 

 Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, Kiev, 22 mai 2003 – Convenţie 
ratificată de România prin Legea nr. 389/2006 pentru ratificarea Convenţiei-cadru privind protecţia şi 
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 

 H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi 
constituirea administraţiilor acestora 

 H.G. nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone 

 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului 

 O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice 

 O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului 
asupra mediului 

 Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea 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 

 

 

Listă de abrevieri 

H.G. – Hotărâre de Guvern 

IUCN – International Union for Conservation of Nature (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii) 

O.U.G. – Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:31979L0409
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:31992L0043
https://www.cbd.int/convention/text/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4211
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4211
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21860
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21860
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1413
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/76244
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76243
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76243
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/42901
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/42901
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/58628
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83289
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83289
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83294
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83294
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178452
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178452
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178452
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Descrierea proiectului „Avocați pentru Natură!” 
Proiectele cu impact asupra naturii s-au înmulțit în ultimii 15 ani, din cauza implementării relaxate a 

legislației. Încercând să oprească abuzurile asupra ariilor protejate, Coaliția Natura 2000 România s-a 

confruntat cu lipsa de profesioniști în Dreptul Mediului. În cadrul facultăților de Drept nu se învață 

despre regimul juridic al pădurilor sau apelor, conservarea biodiversității, rapoartele juridice între 

factorii din sector. Singurul program de master autohton se axează pe Deșeuri și Poluare și nu oferă 

practică.  

Din aceste considerente, Coaliția Natura 2000 România propune o serie de activități pentru pregătirea 

tinerei generații de experți legali. Abordarea este una inovativă și se desfășoară la nivel național, în 5 

centre universitare din România. Prin consilierii juridici din organizație și din organizațiile membre am 

creat un curriculum universitar care dezvoltă și completează cursurile/modulele de Dreptul mediului, 

oferite de cele mai importante universități din țară.  

Suportul de curs este disponibil pe platforma de e-training juridic.natura2000.ro și va fi aplicat în cadrul 

a 5 workshop-uri (la Constanța, Iași, Cluj, București și Brașov). Alegerea beneficiarilor - peste 350 de 

studenți și absolvenți de drept - a fost realizată direct în campusuri și instituții de justiție, iar evaluarea 

va fi implementată printr-un concurs premiat cu un stagiu de „apprentice”. La finalul proiectului, 

platforma de e-training juridic.natura2000.ro va deveni accesibilă tuturor studenților și absolvenților 

din România specializați în științe juridice. 
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Echipa de proiect   

Liviu Cioineag, manager de proiect 

Absolvent de psihologie și cu o carieră jurnalistică ce se întinde pe mai bine de zece ani, Liviu apără 

interesele naturii de mai bine de șase ani. Mai întâi, a contribuit la dezvoltarea sanctuarului pentru urși 

de la Zărnești (Libearty Bear Sanctuary), alături de care a salvat peste 15 urși din condiții grele de 

captivitate. Din 2015, este director executiv al Federației Coaliția Natura2000, alături de membrii căreia 

desfășoară în mod constant acțiuni de lobby la nivel național pentru implementarea adecvată a 

politicilor de protecția mediului și managementul ariilor naturale protejate. 

Carmen Bârzan, consilier juridic 

Carmen este avocat specializat în dreptul mediului, având o experință îndelungată în apărarea naturii 

în instanțele din țară. Alături de Federația Coaliția Natura2000 România, a contribuit semnificativ la 

salvarea unor zone și râuri importante, dintre care menționăm Valea Jiului, Mureș, Nera, Secuș, Taia, 

Râul Alb.  

Andreea Băceanu, asistent de proiect 

Absolventă a Facultății de Sociologie din cadrul Universității București, Andreea a lucrat în ultimii cinci 

ani pentru ONG-uri din domeniul educației. Pasiunea pentru drumeție a determinat-o să-și dorească să 

contribuie și la protejarea cadrului natural al României, găsind în Coaliția Natura2000 un partener de 

nădejde în această încercare.  

Despre autor 

Antoanela Costea, consilier juridic 

Specialist în protecția mediului și jurist, Antoanela are o experiență de 10 ani în conservarea 

biodiversității. Este secretar al Grupului de monitorizare a activității parlamentului și membru al 

Grupului de lucru de analiză a cadrului legal al ariilor naturale protejate, din interiorul Federației 

Coaliția Natura 2000 România. A lucrat la elaborarea actelor normative ce reglementează organizarea 

și funcționarea  Agenției Naționale de Arii Naturale Protejate și a contribuit la creșterea capacității 

autorităților și întărirea legislației în vederea reducerii tăierilor ilegale de masă lemnoasă, în calitate de 

coordonator al unor activități derulate împreună cu IUCN și Banca Mondială. 
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Lecția 1. Noțiuni de bază în dreptul mediului 

1.1. Dreptului mediului ca ramură de drept 

Dreptul mediului se conturează în sistemul de drept actual ca o ramură de drept de sine stătătoare.  

Să ne reamintim câteva noțiuni din Teoria generală a dreptului! 

Sistem de drept – toate normele de drept existente într-un stat, care formează un ansamblu sistemic, 

dependente între ele şi formând un întreg organizat, în care oricare dintre normele componente se 

raportează ca parte la întreg. 

Ramura de drept – elementul structural al sistemului dreptului care întrunește norme juridice și 

instituții juridice, având la bază același obiect de reglementare și metodă folosită în reglementarea 

relațiilor sociale respective, legate prin principii fundamentale comune raportate la calitatea 

subiectelor de drept, caracterul normelor juridice și specificul sancțiunilor. 

Norma juridică – „celula de bază a dreptului” – regula de conduită socială, instituită sau recunoscută 

de stat, cu caracter general și impersonal, obligatorie în raporturile dintre subiectele de drept, a cărei 

aplicare este realizată inclusiv prin forța de constrângere a statului. 

Dreptul mediului s-a închegat în a doua jumătate a secolului XX, materializându-se în jurul drepturilor 

fundamentale ale omului și a conceptului de dezvoltare durabilă – asupra dezvoltării durabile vom mai 

reveni pe parcursul cursului nostru! 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adoptată în 1950, constituie izvorul modern primordial al 

drepturilor omului. Convenția însă reglementează, chiar dacă nu expres, ci indirect, printre drepturi și 

dreptul la un mediu sănătos. După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, problemele de mediu nu 

reprezentau un subiect însemnat, întrucât economiile țărilor dezvoltate erau slăbite și aveau nevoie de 

politici de dezvoltare intensivă (Programul European de Refacere, creșterea intensivă a animalelor).  În 

teoria economică, resursele naturale erau inepuizabile, paradigmă care a început să fie înlocuită în anii 

`90 cu utilizarea responsabilă a resurselor.  

Momente importante: 

● 1972 – „Declarația asupra mediului înconjurător”, în cadrul primei Conferințe mondiale în 

domeniul protecției mediului de la Stockholm; 114 state semnatare; stabilea 26 de principii 

privind drepturile și obligațiile statelor în domeniul mediului și mijloacele de dezvoltare a 

cooperării. 

https://www.youtube.com/watch?v=7-_zNTLGYz8
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● 1987 – Raportul Brundtland1 – „Viitorul nostru comun” – Comisia Mondială pentru Mediu și 

Dezvoltare. 

● 1992 – Cea de-a doua Conferință mondială în domeniul protecției mediului a Naţiunilor Unite 

pentru Mediu și Dezvoltare, de la Rio de Janeiro;  

- adoptate: Declarația de la Rio asupra mediului și dezvoltării (Carta Pământului), Agenda 21, 

Convenția privind schimbările climatice, Convenția privind diversitatea biologică, 

Declarația de principii asupra conservării şi exploatării pădurilor; 

- statuat accesul la informația privind mediul, participarea publicului la procesul decizional și 

accesul la justiție în materie de mediu – drepturi procedurale derivate din dreptul 

material la mediu. 

● 2007 – Tratatul de funcționare a Uniunii Europene2 (Tratatul de la Lisabona, în vigoare din 

2009), consacră la nivelul Uniunii, principiile protecției mediului prin art. 191 alin. (2) «Politica 

Uniunii în domeniul mediului urmărește un nivel ridicat de protecție, ținând seama de 

diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazează pe principiile 

precauției și acțiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor 

provocate mediului și pe principiul „poluatorul plătește”». 

De citit și: 

● prezentând preocupările internaționale în materia dreptului la mediu, relaționarea cu 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, titularii dreptului la mediu (omul sau natura), 

dreptul individului la un mediu sănătos ca o componentă a dreptului la viața privată, cu 

garantarea dreptului la informare și a dreptului la un proces echitabil, îl găsim publicat în 

Revista Transilvană de Științe Administrative, în 2009, putând fi consultat on-line la adresa 

http://www.rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa/article/viewFile/124/120; 

● dar și cu o perspectivă mai amplă, ajungând până la repararea prejudiciilor privind mediu – 

subiect pe care îl vom atinge și noi în cadrul Lecției 5 – articol disponibil on-line la adresa 

https://ccj.ro/consideratii-privind-consacrarea-dreptului-la-un-mediu-sanatos-in-contextul-

cedo-consilier-juridic-cristian-bunea/#_ftn1. 

 

 

                                                           
1 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf  (în engleză) 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT  

about:blank
https://ccj.ro/consideratii-privind-consacrarea-dreptului-la-un-mediu-sanatos-in-contextul-cedo-consilier-juridic-cristian-bunea/#_ftn1
https://ccj.ro/consideratii-privind-consacrarea-dreptului-la-un-mediu-sanatos-in-contextul-cedo-consilier-juridic-cristian-bunea/#_ftn1
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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Dreptul mediului: drept public sau drept privat? 

O discuție interesantă se situează în jurul apartenenței dreptului mediului în rândul dreptului obiectiv 

public sau al dreptului privat. 

„Jus publicum est quod ad statum rei Romanae spectat, jus privatum est quod ad singulorum utilitatem 

pertinent” (Gnaeus Domitius Ulpianus) – dreptul public veghează asupra interesului public sau statal, 

iar cel privat veghează asupra intereselor dintre particulari.  

Doctrina juridică caracterizează dreptul mediului ca fiind un drept de sinteză sau un drept transversal, 

deoarece îmbină elemente ce provin atât din dreptul public, cât și din dreptul privat. Mai mult decât 

atât, unul dintre autorii consacrați ai dreptului mediului nota faptul că „datorită specificității sale, 

litigiile în materie de mediu pot fi supuse contenciosului administrativ, civil, penal, etc.. Prin aceste 

caracteristici, dreptul mediului este plasat la întretăierea dintre dreptul intern și cel internațional cât și 

între dreptul public și privat”3. 

Totodată, literatura de specialitate consacră dreptul mediului ca un drept de solidaritate, iar nu un 

drept subiectiv individual, fiind cuprins în categoria drepturilor din generația a treia. 

Știați că: 

Se pare că prima acțiune în instanță, având ca obiect dreptul mediului, a fost înregistrată în 16104, când 

un englez pe nume William Aldred și-a dat în judecată vecinul pentru un coteț de porci greșit amplasat, 

care prin mirosul urât și contaminarea cauzată a făcut locuința imposibil de locuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Mircea Duţu, Tratat de Dreptul Mediului, ediţia 3, ed. CH Beck, Bucureşti, 2007, pg.137 

4 https://www.paralegaledu.org/environmental/  

https://www.paralegaledu.org/environmental/
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4 acțiuni de dreptul mediului care au schimbat paradigme mondiale 

Găsiți la această adresă un articol deosebit de interesant despre câteva momente cruciale din istoria 

protecției mediului: https://www.1millionwomen.com.au/blog/4-kick-ass-environmental-lawsuits-

changed-world/ (în engleză) 

Studiu de caz 

Commonwealth v. Tasmania - Cazul barajului tasmanian (1983)

 

Poate cel mai revoluționar și cel mai faimos proces australian de mediu, cazul Barajului Tasmanian a 

avut un impact major atât asupra conservării mediului, cât și asupra dreptului constituțional australian. 

Propunerea de a construi două diguri pe râul Franklin din Tasmania a fost întâmpinată de o opoziție 

acerbă din partea grupurilor de conservatori. Construcția acestor două diguri ar fi distrus peste o 

treime din natura sălbatică din sud-vestul Tasmaniei și ar fi cauzat inundații în valea din apropiere. 

Partidul Laburist, care era atunci la putere, a declarat zona Parc Național, dar alegerile din următorii ani 

au adus la putere Partidul Liberal, care sprijineau construcția digurilor. Neavând cooperarea guvernului 

liberal tasmanian, conservatorii au apelat la guvernul federal pentru ajutor în stoparea construcției 

digurilor. Alegerile federale din 1983 au readus Partidul Laburist la putere, care a promulgat rapid Actul 

de Conservare a Patrimoniului Mondial, care a permis Commonwealth-ului să respingă construirea 

https://www.1millionwomen.com.au/blog/4-kick-ass-environmental-lawsuits-changed-world/
https://www.1millionwomen.com.au/blog/4-kick-ass-environmental-lawsuits-changed-world/
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digurilor în zonele sălbatice. Acest lucru a determinat guvernul liberal tasmanian să depună cazul la 

Înalta Curte. 

Înalta Curte a decis in favoarea Commonwealth-ului, confirmând astfel valabilitatea suspendării 

construcției barajului. În timpul acestui proces, legea constituțională australiană a fost dramatic 

modificată, dar rezultatul final a fost, de asemenea, o victorie majoră pentru mișcările pentru protecția 

mediului. Cazul Commonwealth v. Tasmania rămâne astăzi cel mai mare și cel mai de succes protest 

din Australia și continuă să inspire ecologiști și în zilele noastre. 
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1.2. Principiile care guvernează dreptul mediului 

Constant, concluziile în literatura de specialitate s-au formulat în sensul că o bună cunoaștere a 

principiilor înseamnă cunoașterea sistemului juridic, principiile alcătuind chiar „spiritul legii” și 

explicând rațiunea existenței sociale a normelor. 

Să ne reamintim! 

Principii de drept – acele idei conducătoare (directoare) ale conținutului normelor juridice. 

Principiile de drept trasează liniile directoare pentru întreg sistemul juridic, constituind fundament 

pentru principiile de ramură, ramuri care își formează principii specifice. 

În dreptul mediului, putem identifica principii în dreptul internațional al mediului, principii în dreptul 

comunitar al mediului și principiile naționale privind protecția mediului. 

Principiile dreptului internațional al mediului, care au plecat în principal de la principiile şi regulile 

fundamentale în materia dreptului internațional public, cuprind: 

● „principii de acțiune”, ca linii directoare ce pot fi urmate și, eventual, modalități de realizare a 

acestora, și 

● principii formulate în dorința de a avea forță juridică proprie, redactate în termeni normativi, 

deși nu dețin o putere obligatorie corespunzătoare, iar 

● unele constituie doar dezvoltări ale unor principii generale/fundamentale ale dreptului 

internațional, cum sunt buna vecinătate sau cooperarea internațională în materie, în timp cele 

altele au valențe de reguli generale specifice, ca principiul interzicerii poluării, obligația fiecărui 

stat de a proteja și conserva mediul, principiul poluatorul plătește, ş.a.m.d.. 

Sunt considerate ca principii fundamentale în dreptul internațional al mediului: 

1. principiul cooperării internaționale în soluționarea problemelor conservării mediului, stabilit 

ca principiul 24 al Declarației de la Stockholm (1972), fiind un principiu expres precizat în 

privința poluării transfrontaliere, spre exemplu. Carta Mondială a Naturii (1982) prevede 

specific, obligația generală a statelor de a coopera cu bună credință cu organizațiile 

internaționale și între ele, pentru conservarea naturii; 

2. principiul bunei vecinătăți în domeniul conservării și protecției mediului, având ca obiectiv 

principal protecția teritoriului național împotriva consecințelor nocive care vin din statul sau 

regiunile vecine, unde își regăsește aplicabilitate deosebită regula sic utere tuo, ut alienum non 

laedes (exprimă obligația statelor de a asigura că activitățile desfășurate în limita jurisdicției 

naționale nu cauzează prejudicii mediului altor state); 
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Printre principiile specifice ale dreptului internațional al mediului regăsim: 

1. obligația statelor de a conserva și proteja mediul și resursele naturale; 

2. obligația de supraveghere a stării mediului, constituind un corolar al îndatorii fundamentale de 

conservare și protecție a mediului; 

3. obligația statelor de a evalua consecințele asupra mediului ale oricărei activități sau decizii 

care ar putea avea implicații de această natură; 

4. informarea și participarea publicului, implicând accesul şi informarea publicului în privinţa 

oricărei acțiuni în favoarea protecției și conservării mediului; 

5. principiul prevenirii poluării și degradării mediului; 

6. principiul poluatorul plătește, în sens larg vizând imputarea poluatorului a costului social al 

poluării pe care o generează; 

7. principiul răspunderii statelor pentru prejudiciile ecologice. 

Principiile dreptului comunitar al mediului s-au cristalizat și se afirmă în cadrul procesului de elaborare 

și aplicare a reglementărilor Uniunii Europene privind protecția mediului.  

Prin art. 130 R3 din Tratatul de la Roma (Tratatul privind Comunitatea Economică Europeană), introdus 

prin Actul Unic în 987, aplicarea principiilor devine obligatorie, cu privire la acțiunile preventive, 

corecția poluării la sursă și principiul poluatorul plătește, totodată stabilind că exigențele privind 

protecția mediului sunt o componentă a celorlalte politici ale comunității. Acestea au fost preluate, cu 

unele modificări mai ales de ordin formal (dar nu numai, Tratatul de la Maastricht în 1992, introduce 

principiul precauției), prin tratatele care au contribuit la definirea Uniunii Europene. Tratatul de la 

Lisabona acordă o atenție sporită valorilor de protecția mediului. 

Principiile naționale privind protecția mediului sunt încorporate chiar în legea-cadru privind protecția 

mediului, respectiv, sub titlul de „principii și elemente strategice” art. 3 din O.U.G. nr. 195/2005 privind 

protecția mediului prevede: 

„a) principiul integrării cerințelor de mediu în celelalte politici sectoriale; 

b) principiul precauției în luarea deciziei; 

c) principiul acțiunii preventive; 

d) principiul reținerii poluanților la sursă; 

e) principiul "poluatorul plătește"; 
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f) principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; 

g) utilizarea durabilă a resurselor naturale; 

h) informarea și participarea publicului la luarea deciziilor, precum și accesul la justiție în probleme de 

mediu; 

i) dezvoltarea colaborării internaționale pentru protecția mediului”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEDERAȚIA COALIȚIA NATURA 2000 ROMÂNIA 
                  
 

15 
 

1.3. Raportul juridic de mediu 

Având în vedere existența unui mediu preponderent antropizat, concentrat în diferite zone ale lumii și 

nevoia corelativă tot mai stringentă de apropiere de natură, au luat naștere și s-au dezvoltat continu 

conexiuni între om (societate) și mediul său înconjurător, această categorie de relații sociale având 

trăsături specifice, care însă nu a constituit obiectul de reglementare a niciuneia dintre ramurile 

tradiționale ale dreptului. Așadar, normele de dreptul mediului „sunt norme tehnice sancționate pe 

cale juridică, stabilind termene și modalități stricte de realizare a unor obiective precis definite, 

prescriind conduite și atitudini bine conturate, capabile să permită o acțiune de valorificare rațională, 

corespunzătoare, a naturii”5. 

Să ne reamintim! 

Raportul juridic – o relație socială, întemeiată pe norma juridică în vigoare, stabilită între subiecți de 

drept, participanții fiind titulari de drepturi și de obligațiuni reciproce, prin a cărora exercitare se 

realizează scopul normei juridice. 

În raporturile juridice de dreptul mediului, subiecte ale relațiilor reglementate de normele dreptului 

mediului, sunt statul, organele și instituțiile de stat, persoane juridice (inclusiv organizațiile 

neguvernamentale) și persoane fizice. 

Subiectele raporturilor juridice de dreptul mediu sunt titulare de drepturi și obligații, care capătă 

valențe universale, prin prisma caracterului de obiectiv de interes public pe care protecția mediului, ca 

obiectiv central al acestor raporturi, îl are. În egală măsură „garantarea conservării și utilizării durabile 

a patrimoniului natural, obiectiv de interes public major” (art. 1 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice).  

Subiectele raporturilor pot apărea fie ca subiect activ (preponderent în materie contravențională și 

penală), fie ca subiect pasiv (în legătură cu răspunderea civilă, unde în special obligația de a nu face 

este preponderentă).Constituția statuează obligația statului, ca principal subiect de drept al 

raporturilor de dreptul mediului, de a asigura „cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept” (art. 

35 alin. 2), precum și „refacerea și ocrotirea mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului 

ecologic” (art. 135 alin. 2 lit. e), obligație corelativă la „dreptul oricărei persoane la un mediu 

înconjurător sănătos şi echilibrat ecologi” (art. 35 alin. 1). Totodată stabilește obligații în sarcina 

oricărei persoane, dispunând că „persoanele fizice și juridice au îndatorirea de a proteja și a ameliora 

mediul înconjurător” (art. 35 alin. 3). 

                                                           
5 Duțu Mircea, Duțu Andrei, Dreptul mediului – Curs universitar, ediția 4 revizuită și adăugită, Editura C. H. Beck, București, 

2014, pag. 87 
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Lecția 2. Despre conservarea naturii în dreptul mediului. 

2.1. Dreptul mediului din perspectiva conservării biodiversității 

În dreptul mediului, unul dintre conceptele primordiale, constituind fundamentul pe care s-au formulat 
majoritatea normelor în domeniu, este dezvoltarea durabilă. 

Legea-cadru în domeniul protecției mediului, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, definește 
dezvoltarea durabilă ca fiind „dezvoltarea care corespunde necesităților prezentului, fără a compromite 
posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități”. În contextul dezvoltării durabile, 
între principiile care stau la baza politicilor și strategiilor din domeniul protecției mediului, alături de 
utilizarea durabilă a resurselor naturale, avem principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor 
specifice cadrului biogeografic natural. 

La nivel internațional, Convenția privind diversitatea biologică (1992) atribuie utilizării durabile un 
spectru specific, definind conceptul în sensul următor: „utilizarea componentelor diversității biologice 
într-un mod și într-un ritm care să nu ducă la scăderea pe termen lung a diversității biologice, 
menținându-i-i astfel potențialul de a satisface nevoile și aspirațiile generațiilor prezente și viitoare”.  

În același timp, Convenția definește diversitatea biologică ca fiind „variabilitatea organismelor vii din 
toate sursele, inclusiv, inter alia, a ecosistemelor terestre, marine și a altor ecosisteme acvatice și a 
complexurilor ecologice din care acestea fac parte; aceasta include diversitatea în cadrul speciilor, 
dintre specii și diversitatea ecosistemelor”.  

Se impune o precizare cu privire la terminologia specifică materiei conservării biodiversității, respectiv 
folosirea frecventă a termenilor de „protejare” și respectiv de „conservare” a NATURII sau a 
biodiversității. Termenii par să aibă același sens și să transmită ideea de „restricții în utilizarea 
resurselor” sau „restricții în activitatea umană”. Însă pentru practicienii din domeniul conservării, cei 
doi termeni sunt în mod cert diferiți, având următoarele semnificații: 

- protejarea naturii implică, în primul rând, acțiuni de păstrare a speciilor și ecosistemelor într-o 
stare cât mai naturală, protejarea lor de efectele acțiunilor umane, ceea ce duce de cele mai 
multe ori la restricții în ce privește activitățile umane; 

- conservarea naturii se referă la o abordare mai complexă şi mai dinamică, însemnând 
menținerea în stare cât mai naturală a speciilor și habitatelor rare fără să se intervină în 
procesele naturale, dar în același timp permițând și intervenții active pentru menținerea 
valorilor naturale sau chiar impune managementul activ al resurselor naturale. 

În literatura din domeniul conservării s-a considerat că, pentru o ilustrare cât mai corect rolul ariilor 
naturale protejate ca instrument principal în abordarea componentelor diversității biologice se 
folosește termenul de „conservare” a naturii sau a biodiversității.6 

Cercetând jurisprudență însă, constatăm că cei doi termeni sunt folosiți concomitent de cel mai multe 
ori de instanțe, un exemplu în acest sens fiind chiar o hotărâre recentă a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene: „dispozițiile Directivei habitate urmăresc ca statele membre să ia măsuri de protecție 
                                                           
6 Stanciu Erika, Florescu Florentina, „Ariile protejate din România – Noțiuni introductive”, Editura „Green Steps”, Brașov, 

2009, pag. 5-6 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634
https://www.cbd.int/convention/text/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=biodiversitate&docid=201150&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=375927#ctx1
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adecvate pentru a conserva caracteristicile ecologice ale siturilor care adăpostesc tipuri de habitate 
naturale”7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Pct. 107 din Hotărârea din 17 aprilie 2018 a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-441/17 Comisia/Polonia – 

„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Mediu – Directiva 92/43/CEE – Conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică – Articolul 6 alineatele (1) și (3) – Articolul 12 alineatul (1) – Directiva 2009/147/CE – 
Conservarea păsărilor sălbatice – Articolele 4 și 5 – Situl Natura 2000 «Puszcza Białowieska» – Modificarea planului de 
gestionare forestieră – Creșterea volumului de lemn exploatabil – Plan sau proiect care nu este necesar în mod direct pentru 
gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ acest sit – Evaluare corespunzătoare a efectelor asupra 
sitului – Atingere adusă integrității sitului – Punere în aplicare efectivă a măsurilor de conservare – Efecte asupra ariilor de 
reproducere și de odihnă ale speciilor protejate” 



FEDERAȚIA COALIȚIA NATURA 2000 ROMÂNIA 
                  
 

18 
 

2.2. Conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice sau despre ariile 

naturale protejate 

Conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice s-a închegat de-a lungul timpului prin 
constituirea de arii naturale protejate, instrumente esențiale pentru conservare. 

Conceptul de arii naturale protejate s-a cristalizat la nivel internațional atât instituțional, cât și prin 
organizațiile internaționale neguvernamentale, cum sunt Uniunea Internațională pentru Conservarea 
Naturii (în engleză International Union for Conservation of Nature – IUCN) și World Fondul Mondial 
pentru Natură (în engleză World Wide Fund for Nature – WWF). 

În cadrul formal, la nivel instituțional,  prin Convenția privind diversitatea biologică (1992) se definește 
diversitatea biologică ca fiind „variabilitatea organismelor vii din toate sursele, inclusiv, inter alia, a 
ecosistemelor terestre, marine și a altor ecosisteme acvatice și a compleurilor ecologice din care 
acestea fac parte; aceasta include diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii și diversitatea 
ecosistemelor”.   

În același timp este definită aria protejată ca fiind „o zonă delimitată geografic care este desemnată 
sau reglementată și gestionată în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice de conservare”, cât și 
noțiunea de habitat însemnând „locul sau tipul de loc unde există în mod natural un organism sau o 
populație”. 

IUCN definea în 1994 aria protejată ca „o suprafață de pământ și/sau mare special dedicat protejării și 
menținerii diversității biologice, și a resurselor naturale și culturale asociate, administrate prin 
mijloacele legale sau alte mijloace eficiente”8, iar în Ghidul IUCN din 2008, noua definire a ariilor 
protejate era în sensul unui „spațiu geografic clar definit, recunoscut, destinat și administrat, prin 
mijloace legale sau alte mijloace efective, cu scopul de a realiza conservarea pe termen lung a naturii, 
precum și a serviciilor de ecosistem și a valorilor culturale asociate”. 

În lecţiile următoare vom aprofunda cadrul legal internațional, dar și de la nivelul Uniunii Europene, 
dedicând două module cadrului național, cu privire la conservarea biodiversității și ariile naturale 
protejate. 

 

 

 

 

 

                                                           
8Lockwood Michael, Graeme L. Worboys, Kothari Ashish, IUCN „Managing Protected Areas – A global guide”, Cromwell 

Press, Trowbridge, 2006, p. 83 

http://wwf.panda.org/
https://www.cbd.int/convention/text/
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-021.pdf
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2.3. Ariile naturale protejate în contextul juridic european și internațional 

Pentru a putea discuta despre contextul juridic european și internațional din perspectiva ariilor 
naturale protejate, mai întâi vom delimita acest context, înțelegând a ne raporta atât la cadrul legal 
aplicabil, cât și la aspecte ce exced cadrului ce cuprinde obligații erga omnes. 

Să ne reamintim! 

Izvorul de drept – forma specifică, concretă de exprimare a normelor de drept sau, altfel spus, 
elementele materiale de manifestare a normelor juridice. 

Izvoarele dreptului Uniunii Europene, în sens formal, sunt acele forme de exteriorizare a normelor 
unionale. În funcție de criteriul forței juridice, dreptul unional înregistrează: 

● izvoarele originare sau primare (tratatele de înființare); 

● izvoarele secundare sau derivate (ansamblul actelor normative adoptate de instituțiile abilitate 
ale Uniunii Europene); 

● izvoarele complementare dreptului Uniunii Europene (acordurile încheiate de Uniunea 
Europeană cu state terțe sau cu organizații internaționale or acordurile încheiate de statele 
membre cu state terțe); 

● izvoarele nescrise (cutuma, principiile generale de drept, jurisprudența).  

Am precizat, chiar începând cu prima lecție, faptul că principiile protecției mediului sunt prevăzute de 
izvoarele originare ale dreptului Uniunii Europene (Tratatul de funcționare a Uniunii Europene), iar din 
perspectiva ariilor protejate ne vom raporta la izvoarele secundare, cu accent pe directive. 

Să ne reamintim! 

Directiva – act normativ unional obligatoriu pentru fiecare stat membru destinatar în ceea ce privește 
rezultatul care urmează să fie atins, dar care lasă autorităților naționale competența în privința formei 
(tehnica legislativă) și a mijloacelor (instituții juridice susceptibile a realiza obiectivul), prin 
transpunerea acestuia. 

Regulamentul – act normativ unional cu aplicabilitate generală, obligatoriu în toate elementele sale și 
direct aplicabil în toate statele membre. 

În materia ariilor naturale protejate, respectiv a siturilor Natura 2000 – pentru care legiuitorul român a 
optat a le introduce în sistemul de arii naturale protejate şi despre care vom vorbi pe larg în capitolul 
următor – operează două directive europene: 

1. Directiva 2009/147/CE A Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 
conservarea păsărilor sălbatice9 (cunoscută sub prescurtarea „Directiva păsări”), 

2. Directiva 92/43/CEE A Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică10 (cunoscută sub prescurtarea „Directiva habitate”), 

                                                           
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32009L0147  

10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A31992L0043  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A31992L0043
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a căror transpunere s-a făcut în legislația națională prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice11. 

Pentru o aplicare cât mai fidelă cu spiritul directivelor, Comisia Europeană ajută statele membre prin 
elaborarea periodică de ghiduri pentru implementarea celor două directive și menținerea coerenței 
rețelei Natura 2000.  

• Sursă ghiduri: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  

• Natura 2000 în date: http://natura2000.eea.europa.eu/  

Desigur că alături de cele două directive fundamentale în conservarea biodiversității în Europa, alte 
acte normative contribuie la crearea unui cadru eficace şi eficient în protejarea mediului din 
perspectiva salvării NATURII, nominalizând aici doar câteva dintre acestea: 

✓ Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor 
aduse mediului12, transpusă în legislația națională prin O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea 
de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului13; 

✓ Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului14, transpusă în legislația 
noastră prin H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri și programe15 

✓ Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului, transpusă prin H.G. nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului16, care însă a fost modificată prin Directiva 
2014/52/UE din 16 aprilie 201417, modificare care este în curs de transpunere în prezent (deși 
termenul de implementare era 16 mai 2017)18. 

                                                           
11 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83289  

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:32004L0035  

13 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83294  

14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0042  

15 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/54164  

16 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109452  

17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0052  

18 http://www.mmediu.ro/articol/mm-pune-la-dispozitia-publicului-versiunea-imbunatatita-a-proiectului-de-lege-privind-evaluarea-

impactului-anumitor-proiecte-publice-si-private-asupra-mediului/2502  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://natura2000.eea.europa.eu/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:32004L0035
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83294
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0042
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/54164
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109452
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0052
http://www.mmediu.ro/articol/mm-pune-la-dispozitia-publicului-versiunea-imbunatatita-a-proiectului-de-lege-privind-evaluarea-impactului-anumitor-proiecte-publice-si-private-asupra-mediului/2502
http://www.mmediu.ro/articol/mm-pune-la-dispozitia-publicului-versiunea-imbunatatita-a-proiectului-de-lege-privind-evaluarea-impactului-anumitor-proiecte-publice-si-private-asupra-mediului/2502
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Totodată, vom reține dintre principiile dreptului Uniunii Europene, principiul rangului prioritar al 
dreptului unional față de dreptul național (consacrat și în legislația națională, începând cu Constituția 
României19 și Codul civil20), fiind uzitat frecvent de practicienii dreptului mediului. 

Din perspectivă internațională, atât la nivel regional cât și la nivel mondial, o serie de convenții 
stabilesc direcțiile de acțiune și politicile pe care le adoptă statele lumii în ceea ce privește conservarea 
biodiversității.  

Să ne reamintim! 

Convenție internațională – acord intervenit între state care poate constitui şi izvor de drept. 

Principiul pacta sunt servanda sau principiul îndeplinirii cu bună-credință a obligațiilor internaționale 
– consacrat încă din antichitate, impune fiecărui stat obligația de a-și îndeplini cu bună credință 
obligațiile care îi revin în baza principiilor și normelor general recunoscute ale dreptului internațional și 
a celor cuprinse în tratatele la care este parte. 

În aceasta categorie, de altfel cea mai importantă în materia noastră, Convenția privind diversitatea 
biologică21 la care România este semnatară încă de la momentul inițierii acesteia în 1992, ratificând-o 
în 199422. De valoare deosebită este și Convenției privind protecția patrimoniului mondial cultural și 
natural, de sub egida UNESCO (Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură). 

La nivel regional, Convenția Carpați23 este un alt instrument relevant pentru contextul juridic, având 
forță juridică. România a semnat convenția în 2003, alături de celelalte șapte state din regiunea 
carpatică inițiatoare. În cadrul acestei convenții, s-au creat pârghiile protejării celor mai valoroase 
ecosisteme forestiere – pădurile virgine. 

De asemenea, trebuie menționate recomandările unor organizații neguvernamentale internaționale, 
care chiar fără a avea forță juridică, au determinat de-a lungul timpului un anumit tip de 
comportament atât din partea statelor, cât și a diferitelor entități, care au contribuit la conservarea 
biodiversității la nivel mondial. În rând acestora, o contribuție deosebită a avut-o Uniunea 
Internațională pentru Conservarea Naturii24 (în engleză International Union for Conservation of Nature 
– IUCN). 

În 1973, IUCN a promovat zece categorii de arii naturale protejate, unele dintre acestea fiind preluate 
de alte organizații internaționale (ex. UNESCO), ajungând ca în 1994 să fie definitivată lista acestor 
categorii, rămânând doar 6, care sunt promovate și în prezent. Așadar, IUCN definește cele 6 categorii 

                                                           
19 Art. 148 alin. (2) “Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări 

comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de 
aderare.” 

20 Art. 5: Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene „În materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii 

Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părților.” 

21 https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf  

22 https://www.cbd.int/default.shtml  

23 http://www.carpathianconvention.org/  

24 https://www.iucn.org/  

https://en.unesco.org/
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
https://www.cbd.int/default.shtml
http://www.carpathianconvention.org/
https://www.iucn.org/
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de arii protejate (cristalizate și 2006, prin Ghidul de aplicare a acestor categorii de arii naturale 
protejate25) în funcție de obiectivele principale de management, și anume: 

➢ categoria Ia – rezervația științifică – arie naturală protejată administrată în special pentru 
interes științific; 

➢ categoria Ib – zone de sălbăticie – arie naturală protejată administrată în special pentru 
protecția zonelor naturale sălbatice; 

➢ categoria II – parcul național – arie protejată administrată în special pentru protejarea 
ecosistemelor și recreere); 

➢ categoria III – monumente ale naturii – arie naturală protejată administrată în special pentru 
conservarea caracteristicilor naturale specifice; 

➢ categoria IV – rezervații naturale / arii cu management activ al habitatului sau speciei – arie 
protejată gospodărită în special pentru conservarea prin măsuri de management active; 

➢ categoria V – parcuri naturale / peisaj terestru sau marin protejat – arie protejată administrată 
în special pentru conservarea peisajului terestru sau marin și recreere; 

➢ categoria VI – arie protejată destinată utilizării durabile a resurselor naturale. 

Desigur că mai sunt și alte aspecte ale contextului în care ariile protejate sunt gestionate, care mai pot 
fi menționate, însă nu ne propunem să epuizăm subiectul, ci doar de a reliefa aspectele, considerăm, 
cele mai relevant pentru (viitorii) practicieni ai dreptului mediului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 https://cmsdata.iucn.org/downloads/guidelines_for_applying_protected_area_management_categories.pdf (Eng.) 

https://cmsdata.iucn.org/downloads/guidelines_for_applying_protected_area_management_categories.pdf
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Lecția 3. Cadrul național de reglementare a naturii 

3.1. Evoluția istorică a conservării naturii în România 

Lecția de față vă propune o prezentare succintă a celor mai relevante acte normative care au marcat 
momente importante din istoria conservării naturii în România, conlucrând la conturarea dreptului 
mediului ca materie de sine stătătoare în sistemul de drept românesc. 

 

Legea nr. 213/1930 pentru protecția monumentelor naturii (abrogată prin Decretul nr. 
237/1950) 

Prima reglementare legislativă în domeniul protecției naturii, apărută ca rezultat al demersurilor 
inițiate în urma primului Congres al naturaliștilor din România (desfășurat la Cluj între 18-21 aprilie 
1928). Se instituie conceptul de "monument natural" pentru specii și situri de interes deosebit pentru 
conservare, dar și interdicția ca ariile protejate de peste 10 ha să se afle în proprietate privată. 

A stat la baza înființării primului Parc Național în Munții Retezat. 

Decizia de înființare a Parcului Național Retezat (Jurnalul nr. 593 al Consiliului de Miniștrii din 
22 martie 1935) 

Înființarea primul parc național nu doar din țara noastră, ci din întregul lanț carpatic, la inițiativa 
profesorului Alexandru Borza (1887-1971), fondatorul Grădinii Botanice din Cluj-Napoca și a savantului 
de renume mondial Emil Racoviță (1868-1947). 

„Retezatul este, din toate punctele de vedere, geologic și geografic, botanic și zoologic, precum și ca 
rezervație de vânătoare, un tărâm sfânt pentru știință, un monument sacru al naturii...” Prof. 
Alexandru Borza, 1933. 

Suprafața inițială a fost de aprox. 10.000 ha, suprapusă domeniului de vânătoare deținut de Casa 
Regală. Valoarea universală a parcului a fost recunoscută de programul Omul și Biosfera al UNESCO în 
1979 prin includerea sa în rețeaua internațională a rezervațiilor biosferei. 

Primul parc național din lume a fost înființat în 1872 în SUA (Parcul Național Yellowstone), iar în Europa 
primele parcuri naționale s-au înființat în Suedia, în 1909. 

Decretul nr. 237/1950 pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din Republica Populară 
Română 

Se înființează Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, statuând în același timp și faptul că 
„Monumentele Naturii sunt bunuri ale întregului popor, respectiv avut obștesc, libere de orice sarcini și 
servituți” (art. 5). 

Legea nr. 9/1973 privind protecția mediului înconjurător 

Reglementează protecția rezervațiilor naturale și a monumentelor naturii. 

„Art. 30 Pot fi declarate rezervații ori monumente ale naturii și fac obiect de protecție, în această 
calitate, acele zone de terenuri sau de ape, precum și acele obiective naturale, distincte, care se impun 
a fi conservate și transmise generațiilor viitoare datorită importanței lor științifice, estetice sau rarității. 

Rezervațiile și monumentele naturii se pot constitui în: 

a) parcuri naționale, care cuprind suprafețe de teren și de ape ce păstrează nemodificat cadrul natural 
cu flora și fauna sa, destinate cercetării științifice, recreației și turismului; 
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b) parcuri naturale, care cuprind suprafețe de teren în care se urmărește menținerea peisajului natural 
existent si a folosințelor actuale, cu posibilități de restrângerea a acestor folosințe în viitor; 

c) rezervații naturale, ce cuprind suprafețe de teren și de ape destinate conservării unor medii de viață 
caracteristice și care pot fi de interes zoologic, botanic, forestier, paleontologic, geologic, speologic, 
limnologic, marin sau mixt ; 

d) rezervații științifice, ce includ suprafețe de teren și de ape, de întinderi variate destinate cercetărilor 
științifice de specialitate si conservării fondului genetic autohton; 

e) rezervații peisagistice în care sunt cuprinse asociații de vegetație sau forme de relief de mare valoare 
estetică, prin a căror conservare se urmărește integritatea frumuseților naturale; 

f) monumente ale naturii reprezentând asociații sau specii de plante si de animale rare sau pe cale de 
dispariție, arbori seculari, fenomene geologice unice - peșteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apa, 
cascade si altele asemenea - precum si locuri fosilifere situate in afara sau in interiorul perimetrelor 
constituite, potrivit lit. a)-e).” 

Ordinul nr. 7/1990 al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului referitor la 
înființarea parcurilor naționale în România 

Declară 13 rezervații naturale existente în fondul forestier național (constituite de-a lungul timpului 
prin includerea în amenajamentele silvice) „ca parcuri naționale sub gospodărirea directă a ocoalelor și 
inspectoratelor silvice”, respectiv: Retezat, Rodna, Călimani, Ceahlău, Cheile Bicazului - Hășmaș, Bucegi, 
Piatra Craiului, Cozia, Domogled - Valea Cernei, Semenic - Cheile Carașului, Cheile Nerei - Beușnița, 
Apuseni și Delta Dunării.  

Parcurile au fost (re)confirmate ulterior prin Legea nr. 5/2000, sub denumirea nediferențiată de 
„rezervații ale biosferei, parcuri naționali sau naturale”. 

Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"  

Constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării, „zona de importanță ecologică națională și 
internațională” și înființarea Administraţiei Rezervației Biosferei Delta Dunării. 

Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului 

„Cap. III: Protecția resurselor naturale și conservarea biodiversității 

Art. 34 (...) Protejarea unor specii și organisme rare amenințate cu dispariția, conservarea biodiversității 
și instituirea de arii protejate, precum și măsurile stabilite de autoritățile pentru protecția mediului sunt 
prioritare în raport cu alte interese. 

Autoritatea centrală pentru protecția mediului, cu consultarea Academiei Române și a Comisiei 
Naționale UNESCO, stabilește criteriile pentru instituirea ariilor protejate și de conservare a 
biodiversității.(...) 

Secțiunea 4: Regimul ariilor protejate și al monumentelor naturii 

Art. 54 Pentru conservarea unor habitate naturale, a biodiversității care definește cadrul biogeografic al 
țârii, precum și a structurilor și formațiunilor naturale cu valoare ecologică, științifică și peisagistică, se 
menține și se dezvoltă rețeaua națională de arii protejate și monumente ale naturii. 

Ariile protejate și monumentele naturii se declară prin acte sau reglementări cu caracter normativ, 
inclusiv prin amenajamentele silvice; cele declarate până la data intrării în vigoare a prezentei legi își 
păstrează această calitate. 

Ariile protejate sunt evidențiate în planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate 
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conform legii. 

Art. 55 Autoritatea centrală pentru protecția mediului: 

a) la propunerea Academiei Române, declară noi zone pentru extinderea rețelei naționali de arii 
protejate și monumente ale naturii și le încadrează pe categorii; 

b) organizează rețeaua de supraveghere, de pază a ariilor protejate și a monumentelor naturii și 
stabilește regimul lor de administrare și de abordare turistică; 

c) controlează modul de aplicare a reglementărilor de către cei ce administrează ariile protejate și 
monumentele naturii; 

d) elaborează, editează, ține la zi și difuzează "Catalogul ariilor protejate și al monumentelor naturii", 
precum și "Cartea roșie a speciilor de plante și animale" din România. 

Art. 56 Autoritățile administraţiei publice locale asigură informarea agenților economici, a populației și 
a turiștilor cu privire la existența în zonă a ariilor protejate și a monumentelor naturii, la semnificația 
lor, la regulile și restricțiile stabilite, precum și la sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea statutului 
acestora.(...) 

Anexa nr. I arie protejată - o zonă delimitată geografic, cu elemente naturale rare sau în procent 
ridicat, desemnată sau reglementată și gospodărită în sensul atingerii unor obiective specifice de 
conservare; cuprinde parcuri naționale, rezervații naturale, rezervații ale biosferei, monumente ale 
naturii și altele”. 

Legea nr. 26/1996 Codul Silvic (abrogată de Legea nr. 46/2008 Codul Silvic) 

„Art. 111 Conservarea biodiversității și a peisajului forestier se asigură, în principal, prin constituirea de 
parcuri naționale și alte arii protejate în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara acestuia, 
după caz. Constituirea acestora se face la propunerea institutelor de specialitate și a altor foruri 
științifice, pe baza cercetărilor întreprinse în acest scop, și se aprobă prin lege. 

Art. 112 Constituirea, administrarea și gospodărirea parcurilor naționale și a celorlalte arii protejate din 
fondul forestier se fac de către Regia Națională a Pădurilor.” 

Legea nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului național26 - Secțiunea a III-a - 
zone protejate 

Art. 1 alin. 2 „(...) zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic şi/sau 
topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural și/sau cultural și sunt declarate ca atare pentru 
atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.” 

Pe lângă cele 13 parcuri naționale înființate în 1990, legea (re)confirmă alte 4 parcuri: Grădiștea  
Muncelului  –  Cioclovina, Porțile de Fier, Munții Măcinului și Balta Mică a Brăilei27.  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

Primul act normativ care reglementează distinct regimul ariilor naturale protejate (norma specială).  

Pentru prima dată se diferențiază ariile protejate pe categorii distincte stabilite la nivel național 

                                                           
26 Planul de Amenajare a Teritoriului National are caracter director si fundamentează programele strategice sectoriale pe termen mediu si lung si 

determină dimensiunile, sensul si prioritățile dezvoltării în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerințelor europene. Planul de Amenajare a 
Teritoriului National  se elaborează pe secțiuni specializate, care sunt aprobate prin lege de către Parlamentul României. (sursa: 
http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-context-national/-4697 ) 
27 Înființat în anul 1979 prin Decretul nr.11/1979. 

http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-context-national/-4697
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(rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezervații naturale și parcuri naturale) 
sau prin reglementări internaționale (situri naturale ale patrimoniului natural universal, zone umede de 
importanță internațională, rezervații ale biosferei, și respectiv arii speciale de conservare și arii de 
protecție specială avifaunistică corespunzătoare rețelei europene Natura 2000).  

Tot prin acest act normativ, se stabilesc modalități de administrare diferențiate, incluzând structuri de 
administrare special constituite (administrațiile) și custodii. 

Conform art. 4 lit. d) „arie naturală protejată - zonă terestră, acvatică și/sau subterană, cu perimetru 
legal stabilit și având un regim special de ocrotire și conservare, în care există specii de plante și 
animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, 
speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică sau culturală deosebită;” 

Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor 
naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora 

Act normativ prin care se recunoaște încă un parc: Parcul Natural Vânători Neamț28. 

Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată 
pentru noi zone 

Au fost înființate Parcurile Naturale Munții Maramureșului, Putna Vrancea, Lunca Mureșului, Comana, 
Lunca Joasă a Prutului Inferior, Geoparcurile Platoul Mehedinți și Dinozaurilor Țara Hațegului și Parcul 
Național Buila – Vânturariţa. 

Hotărârea Guvernului nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie protejată pentru 
noi zone 

A fost înființat Parcul Național Defileul Jiului. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 

Continuă linia O.U.G. nr. 236/2000 (pe care o abrogă) și transpune în legislația națională cele două 
directive europene în materie, prin prisma aderării României la Uniunea Europeană: Directiva 
Habitate29 și Directiva Păsări30, în bază cărora se vor constitui siturile Natura 2000, în prezent acestea 
fiind în număr de peste 1500. 

Hotărârea Guvernului nr. 1217/2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată 
pentru Parcul Natural Cefa 

Înființarea Parcului Natural Cefa la granița României cu Ungaria. 

Hotărârea Guvernului nr. 349/2016 privind declararea zonei naturale ‚”Acumulare 
Văcărești’’ ca parc natural și instituirea regimului de arie naturală protejată 

Înființarea Parcului Natural Văcărești în București. 

 

                                                           
28  Înființat  prin  Ordinul MAPPM  nr.287/1999 ca  parc  forestier , constituit pe Rezervația de zimbri „Dragoș-Vodă” Vânători-Neamț, înființată în anul 

1968. 
29 Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice 
30 Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice 
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Legea nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate 

Se înființează Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în scopul asigurării unei administrări 
unitare și eficiente a ariilor naturale protejate. 
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3.2. De la protecția mediului la regimul ariilor naturale protejate 

În legislația națională, dreptul la un mediu sănătos este un drept fundamental, statuat în art. 35 din 
Constituția României prin formula „dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și 
echilibrat ecologic”, garanție constituțională din care izvorăște necesitatea imperativă de protejare a 
mediului înconjurător.  

Dreptul la un mediu sănătos este recunoscut așadar, atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, 
acestea din urmă bucurându-se de aceleași garanții legale în exercitarea acestui drept constituțional.  

De menționat faptul că prin alin. 7 art. 44 din Constituția României se dispune că „dreptul de 
proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului (...)”, prevedere preluată în Codul 
civil, sub titlul marginal „regulile privind protecția mediului și buna vecinătate” (art. 603). Condiționarea 
prin prisma dreptului mediului a exercitării dreptului de proprietate reprezintă un efect transversal de 
trecere din sfera dreptului public în cea a dreptului privat, evident din perspectiva conștientizării 
importanței acestei ramuri de drept. 

În același timp, Constituția statuează în art. 35, obligațiile corelative ale statului de a „asigura cadrul 
legislativ pentru exercitarea acestui drept”, precum și a tuturor persoanelor „de a proteja și a ameliora 
mediul înconjurător”, alături de obligația statului de a asigura „refacerea și ocrotirea mediului 
înconjurător, precum și menținerea echilibrului ecologic” (art. 135 lit. e).  

Reținem noțiunile privind „echilibrul ecologic” și menținerea acestui echilibru, precum și „refacere și 
ocrotire mediului”, deoarece contribuie la conturarea conținutului materiei protecției mediului 
înconjurător, unde o contribuție substanțială este adusă de conservarea biodiversității prin ariile 
naturale protejate. 

În acest context, Legea-cadru privind protecția mediului, respectiv O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin 
Legea nr. 265/2006, definește în art. 2 noțiunile de: 

● echilibru ecologic - ansamblul stărilor și interrelațiilor dintre elementele componente ale unui 
sistem ecologic, care asigură menținerea structurii, funcționarea și dinamica ideală a acestuia; 
(art. 2 pct. 24) 

● ecosistem - complex dinamic de comunități de plante, animale și microorganisme și mediul 
abiotic, care interacționează într-o unitate funcțională; (pct. 25) 

● biodiversitate - variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice 
continentale și complexelor ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifică, interspecifică 
și diversitatea ecosistemelor; (pct. 15) 

● arie naturală protejată - zonă (definită geografic exact delimitată) terestră, acvatică și/sau 
subterană, cu perimetru legal stabilit și având un regim special de ocrotire și conservare, în care 
există specii de plante şi animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, 
geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică sau 
culturală deosebită; (pct. 5-6) 
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Legea-cadru privind regimul ariilor naturale protejate, respectiv O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice aprobată prin 
Legea nr. 49/2011, completează noțiunile, definind în art. 4: 

● conservare - ansamblul de măsuri care se pun în aplicare pentru menținerea sau refacerea 
habitatelor naturale și a populațiilor de specii de faună şi floră sălbatice, într-o stare favorabilă; 
(pct. 1) 

● reconstrucție ecologică - refacerea ecosistemelor naturale fundamentale și menținerea sau 
refacerea ecosistemelor conform obiectivelor ariei naturale protejate; (pct. 33) 

Așadar, ocrotirea și refacerea mediului alături de menținerea echilibrului ecologic sunt intrinsec legate 
de ocrotirea și conservarea ecosistemelor naturale prin instituirea unui regim special de protecție sub 
forma ariilor naturale protejate.  

Din acest motiv, instituirea regimului de arie naturală protejată este prioritară în raport cu orice alte 
obiective (conf. art. 6 din Legea-cadru privind regimul ariilor naturale protejate), regimul de protecție 
fiind stabilit indiferent de destinația terenului și de deținător, respectarea acestuia fiind obligatorie. 
Există și câteva excepții, respectiv obiectivele care se raportează la: 

● asigurarea securității naționale; 

● asigurarea securității, sănătății oamenilor și animalelor; 

● prevenirea unor catastrofe naturale. 

Asupra categoriilor de arii naturale protejate din România, reținem următoarea ierarhizare sistematică, 
în considerarea tipologiei acestora: 

(1) de interes național: rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezervații 
naturale, parcuri naturale; 

(2) de interes internațional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone 
umede de importanță internațională, rezervații ale biosferei; 

(3) de interes comunitar sau situri Natura 2000: situri de importanță comunitară, arii speciale de 
conservare, arii de protecție specială avifaunistică; 

(4) de interes județean sau local: stabilite numai pe domeniul public sau privat al unităților 
administrativ-teritoriale. 
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3.3. Câteva aspecte practice în prezentarea ariilor naturale protejate 

În lecția de față ne propunem să cunoaștem câteva date reprezentative necesare pentru a înțelege 
sfera de întindere a preocupărilor la nivel național cu privire la ariile naturale protejate. De asemenea, 
tot în dorința de a ne apropia de practică, vom demara o serie de sesiuni cu caracter jurisprudențial, 
unde vom prezenta spre analiza dumneavoastră, câteva cauze în materie, soluționate de instanțe 
naționale și internaționale. 

Cu privire la date, astfel cum este confirmat și prin Strategia Națională pentru Conservarea 
Biodiversității – revizuită 2018, suprafața acoperită cu arii naturale protejate este de 22,68% din 
teritoriul terestru al țării31, însă la aceasta se adaugă și arii marine din zona românească a  Mării Negrii. 
Totodată, ariile naturale protejate desemnate la nivel național depășesc numărul de 1500, însă reținem 
faptul că acestea se suprapun în marea lor majoritate, respectiv pe aceiași suprafață este instituit 
regim de protecție atât pentru speciile și habitatele de interes comunitar (prin siturile Natura 2000), 
cât și pentru protejarea unor elemente de floră și faună de interes conservativ deosebit la nivel 
național (prin parcuri, rezervații și monumente ale naturii), iar în unele cazuri acestea cuprind și zone 
de habitat natural cu diversitate biologică specifică de importantă internațională). Exemple în acest 
sens sunt Rezervația Biosferei Delta Dunării, Parcul National Retezat sau Parcul National Munții Rodnei. 

În ceea ce privește administrarea acestor suprafețe, vom face precizările necesare în capitolul următor, 
dedicat acestui subiect. 

JURISPRUDENŢĂ 

În această lecţie vă propunem două studii de caz soluționate de Curtea Europeană de Justiție a Uniunii 
Europene 

1. Comisia Europeană/Republica Polonă – Cauza C-441/17 (neîndeplinirea obligațiilor unui stat 
membru cu privire la demararea unui „plan sau proiect care nu este necesar în mod direct pentru 
gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ acest sit” pe suprafața sitului Natura 
2000 „Puszcza Białowieska”) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=bulgaria&docid=201150&pageIndex=0&doc
lang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691951#ctx1 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=poland&docid=202727&pageIndex=0&docl
ang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691951 

 

2. Comisia Europeană/Republica Bulgaria – Cauza C-97/17 (neîndeplinirea obligațiilor unui stat 
membru cu privire la clasificarea unor suprafețe ca situri Natura 2000) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=bulgaria&docid=201489&pageIndex=0&doc
lang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691951#ctx1  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=bulgaria&docid=203059&pageIndex=0&doc
lang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691951#ctx1 

 

                                                           
31 Pagina 58 din Strategie 

http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/SNPACB_revizuita.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/SNPACB_revizuita.pdf
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=694
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=694
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=bulgaria&docid=201150&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691951#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=bulgaria&docid=201150&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691951#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=poland&docid=202727&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691951
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=poland&docid=202727&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691951
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=bulgaria&docid=201489&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691951#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=bulgaria&docid=201489&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691951#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=bulgaria&docid=203059&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691951#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=bulgaria&docid=203059&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691951#ctx1
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Lecția 4. Raporturile juridice din perspectiva conservării naturii 

4.1. Elementele raportului juridic de mediu specifice conservării naturii 

În lecția de față vom identifica cele trei elementele ale raportului juridic, alcătuind structura acestuia, 
ce caracterizează raporturile juridice de dreptul mediului specifice domeniului conservării naturii. 

Pornim atipic, nominalizând ca prim element al raportului analizat, obiectul raportului juridic, deoarece 
față de celelalte elemente, este determinant în stabilirea cadrului de drept și de fapt ce caracterizează 
conservarea naturii. Așadar, esența obiectului raporturilor juridice din perspectiva conservării naturii, 
este dată de chiar legea-cadru în domeniul ariilor naturale protejate32 în primul său articol, și anume: 
„garantarea conservării și utilizării durabile a patrimoniului natural, obiectiv de interes public major și 
componentă fundamentală a strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă”. 

Putem astfel identifica principalul participant la raportul juridic de dreptul mediului specific conservării 
naturii, respectiv statul, care în calitate de subiect de drept, prin organele și instituțiile sale, alături de 
alte subiecte de drept pe care le vom prezenta mai jos, sunt titulari de drepturi și obligații corelative, 
prin exercitarea cărora se realizează scopul normelor juridice din domeniul conservării naturii.  

Legea-cadru privind ariile naturale protejate enumeră, strict și limitativ, subiectele de drept care au 
responsabilitatea administrării (în sensul gestionării bunurilor din domeniul public) ariilor naturale 
protejate și a altor bunuri ale patrimoniului natural, puse sub regim special de protecție și conservare, 
respectiv: 

● Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate33, ca autoritate la nivel central responsabilă 
pentru ariile naturale protejate, declarate prin lege, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin 
de ministru; 

● Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" pentru Rezervația Biosferei "Delta Dunării"; 

● autoritățile administraţiei publice locale, pentru ariile naturale protejate, declarate prin hotărâri 
ale acestora. 

Legiuitorul național a optat pentru a delega administrarea ariilor naturale protejate și a celorlalte 
bunuri ale patrimoniului natural aflate în rețeaua națională de arii naturale protejate (cu referire la 
managementul efectiv constând în măsuri de conservare și acțiuni necesare realizării protecției 
efective a valorilor naturale, precum și activități de educație, conștientizare și turism-vizitare), lăsând în 
sarcina autorității coordonarea metodologică a persoanelor angrenate în procesul de atribuire a 
administrării (persoane cunoscute în practică sub termenul generic de administratori de arii naturale 
protejate). Motivarea acestei opțiuni se regăsește în faptul că, de-a lungul timpului, nu s-a reușit 
alocarea unei linii de finanțare de la bugetul de stat pentru administrarea ariilor protejate direct prin 
autoritatea publică centrală responsabilă pentru protecția mediului. A luat naștere astfel un nou raport 

                                                           
32 O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 

33 Ca o precizare, în anul 2009 s-a încercat înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, care însă a eșuat, inițiativa fiind 

însă reluată și concretizată prin Legea nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei și faunei sălbatice. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83289
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178452
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178452
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178452
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juridic, a cărui obiect este administrarea ariilor protejate ca serviciu public, având ca subiecte de drept 
alături de subiectul principal statul, următoarele persoane, de drept public şi privat: 

● structurile teritoriale din cadrul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (în prezent, 
este  în curs de reglementare înființarea acestora); 

● regii autonome, companii și societăți naționale, autorități ale administraţiei publice locale, 
servicii descentralizate ale administraţiei publice centrale, instituții științifice de cercetare și de 
învățământ din sectorul public şi privat, muzee constituite potrivit legii (modalitatea de 
administrare fiind prin structuri de administrare special constituite – denumite administrații – 
cu personalitate juridică, aflate în coordonarea/subordinea acestora).  

Ne vom referi la drepturile și obligațiile care împreună alcătuiesc conținutul raportului juridic de 
dreptul mediului specific conservării naturii, în lecţiile următoare, iar pe larg, în lecția 4.4. Contractul de 
administrare și custodie. 

JURISPRUDENȚĂ 

Vă propunem ca studiu de caz Decizia Curții Constituționale nr. 660 din 4 iulie 2007, referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, privind posibilitatea contestării actelor normative cu putere de lege în contencios, deoarece 
prezintă relevanță în contextul recentei modificări a legii-cadru din domeniul ariilor naturale protejate 
prin ordonanță de urgență34. 

https://www.ccr.ro/files/products/D660_07.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Prin O.U.G. nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului 

străinilor, sarcinile custodiei au fost trecute către structurile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, în momentul 
în care acestea se vor înființa. Custodia era prevăzută prin legea-cadru a ariilor naturale protejate ca modalitate de administrare până în 
2016 (modalitate ce nu presupunea înființarea unei persoane juridice noi), care însă a subzistat până la adoptarea O.U.G. nr. 75/2018. 
Măsura suscită un interes deosebit deoarece aduce și alte modificări (ex. îndepărtarea organizațiilor neguvernamentale de la atribuirea în 
administrare a ariilor naturale protejate), în lipsa unor dispoziții tranzitorii care să stabilească procedural preluarea ariilor protejate aflate 
în prezent în custodie și încetarea convenției de custodie. 

https://www.ccr.ro/files/products/D660_07.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/203017
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/203017
https://www.juridice.ro/593368/modificari-ale-cadrului-normativ-in-domeniul-protectiei-mediului.html
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4.2. Aspecte de drept administrativ privind gestionarea ariilor naturale protejate  

În lecţiile anterioare, discutam despre gestionarea ariilor naturale protejate, ca principal obiectiv al 
conservării naturii. Regimul de gestionare al acestor suprafețe speciale, trebuie însă interpretat din 
punct de vedere juridic, în contextul mai larg al dreptului public, împletind dreptul mediului cu 
elemente de drept administrativ.  

Să ne reamintim! 

„Raporturile de drept administrativ sunt acele raporturi juridice care apar prin intervenția normei 
juridice asupra raporturilor sociale care constituie obiectul activității administrative a statului - sau a 
colectivităților locale - realizată așadar, de către autoritățile administraţiei publice potrivit normelor 
legale, cu excepția raporturilor sociale care se nasc în procesul realizării activității financiare” (Antonie 
Iorgovan) 

Conservarea biodiversității intră în atribuțiile Ministerului Mediului (ca organ al administraţiei publice 
centrale, în accepțiunea noțiunii de servicii publice prin care se realizează sarcinile puterii executive), 
asigurând îndeplinirea politicii de protecția mediului inclusiv cu privire la ariile naturale protejate.  

Obiectul gestiunii este constituit din ariile naturale protejate, care sunt bunuri35 aparținând 
patrimoniului natural36, având un regim special de protecție și conservare.  

Bunurile patrimoniului natural sunt înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului37 – având date de identificare specifice bunurilor proprietate publică a statului și cu o 
valoare de inventar. Apartenența la inventarul menționat, derivă și din garantarea de către stat a 
„conservării și utilizării durabile a patrimoniului natural, ca obiectiv de interes public major și 
componentă fundamentală a strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă”38. 

Să ne reamintim! 

Actele juridice adoptate sau emise de autoritățile publice administrative se împart în: (a) acte 
administrative de autoritate; (b) acte administrative de gestiune; (c) acte administrative cu caracter 
jurisdicțional. 

Din categoria actelor administrative ale autorităților publice, din perspectiva gestionării ariilor naturale 
protejate, ne interesează actele administrative de gestiune. În principal, fiind acte juridice încheiate 
între autoritatea publică şi un particular, actul administrativ de gestiune îmbracă forma juridică a unui 
contract (contract administrativ sau act administrativ de gestiune stricto sensu), în care părțile nu se 
află pe poziții de egalitate, fiind diferite de contractele civile (între persoane private sau profesioniști) 
guvernate de principiul egalității părților, caracterizate de elemente specifice determinate. 
                                                           
35 „bun al patrimoniului natural - componenta patrimoniului natural care necesită un regim special de protecție, conservare și utilizare durabilă în vederea 

menținerii în beneficiul generațiilor prezente și viitoare;” (art. 4 pct. 16 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările  și completările ulterioare) 

36 „patrimoniu natural - ansamblul componentelor și structurilor fizico-geografice, floristice, faunistice și biocenotice ale mediului natural, ale căror 

importanță și valoare ecologică, economică, științifică, biogenă, sanogenă, peisagistică și recreativă au o semnificație relevantă sub aspectul conservării 
diversității biologice floristice și faunistice, al integrității funcționale a ecosistemelor, conservării patrimoniului genetic, vegetal și animal, precum și pentru 
satisfacerea cerințelor de viață, bunăstare, cultură și civilizație ale generațiilor prezente și viitoare;” (art. 4 pct. 15 din O.U.G. nr. 57/2007) 

37 Anexa 12 la Hotărârea de Guvern nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

38 Art. 1 din O.U.G. nr. 57/2007 
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Așa cum am arătat în lecțiile anterioare, părțile contractului încheiate pentru administrarea ariilor 
naturale protejate, sunt: 

● autoritatea publică centrală responsabilă pentru protecția mediului, pe de-o parte, și 

● persoane juridice (de drept public sau privat, în prezent ponderea entităților private fiind 
semnificativ mai ridicată), de cealaltă parte.  

Obiectul generic al oricărui contract în materia conservării biodiversității este operațiunea de 
administrare a ariilor naturale protejate, aflate în gestiunea autorității publice centrale pentru 
protecția mediului. În ceea ce privește obiectul obligațiilor pe care părțile și le asumă una față de 
cealaltă, acestea constau în prestații specifice pe care și le datorează cu privire la administrarea ariilor 
protejate. 

Prin urmare, ne aflăm în prezența unui act (contract) administrativ de gestiune, ce se remarcă prin 
trăsătura comună a obiectului actului administrativ de gestiune, respectiv realizarea lui contribuie la 
satisfacerea intereselor generale ale societății. 

JURISPRUDENȚĂ 

În această lecție vă propunem spre studiu o cauză singulară la nivel național, privind scoaterea unei 
suprafețe de teren de sub regimul de protecție al unei arii naturale protejate de interes comunitar (sit 
Natura 2000), fiind omis faptul că textul de lege incident cuprindea la momentul judecării cauzei, 
prevederi contradictorii conținutului aceluiași act normativ: 
http://www.rolii.ro/hotarari/58982da4e49009c41d001a61  
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4.3. Modalități de administrare și Procedura de atribuire a administrării  

Potrivit Legii-cadru a ariilor naturale protejate39, în prezent, administrarea ariilor naturale protejate şi a 
celorlalte bunuri ale patrimoniului natural aflate în rețeaua națională de arii naturale protejate se face 
prin: 

a) structurile teritoriale din cadrul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate; 

b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în 
coordonarea/subordinea, după caz, a unor regii autonome, companii și societăți naționale, 
autorități ale administrației publice locale, servicii descentralizate ale administrației publice 
centrale, instituții științifice de cercetare și de învățământ din sectorul public și privat, muzee 
constituite potrivit legii și aflate în relație contractuală cu Agenția Națională pentru Arii 
Naturale Protejate. 

În practică, structurile de administrare special constituite sunt cunoscute sub denumirea generică de 
„administrații” (de exemplu: Administrația Parcului Natural Bucegi, Administrația siturilor Natura 2000 
Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș), existând și o asociație a administrațiilor, care include în esență 
administratorii de parcuri naturale și naționale40. 

Modalitățile de administrare au fost modificate recent prin O.U.G. nr. 75 din 19 iulie 2018 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului 
străinilor, printre noutățile aduse de acest act normativ numărându-se renunțarea la administrare prin 
custodie și ineligibilitatea organizațiilor neguvernamentale în ceea ce privește administrarea ariilor 
naturale protejate. 

De menționat de asemenea și faptul că, se lucrează acum la înființarea structurilor teritoriale ale 
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate. 

Tot Legea-cadru a ariilor naturale protejate prevede că modul de atribuire a administrării ariilor 
naturale protejate se stabilește printr-o metodologie care se elaborează de Agenția Națională pentru 
Arii Naturale Protejate (precedată de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și 
pădurilor) și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția 
mediului, fiind în prezent în vigoare (poate mai puțin aplicabil, având în vedere recenta eliminare a 
custodiei) Ordinul nr. 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și 
custodie a ariilor naturale protejate. 

Actul normativ prevede că ariile naturale protejate care necesită structuri de administrare special 
constituite se atribuie în administrare de către autoritatea responsabilă, pe bază de contract de 
administrare. Reținem și faptul că, chiar dacă custodia nu mai este prevăzută de lege, sunt în ființă în 
continuare contractele/convențiile de custodie semnate anterior modificării legii-cadru. 

Metodologia de atribuire este detaliată pe larg în Ordinul amintim, astfel că nu ne propunem aici să 
reproducem texte din normă, însă ar fi de precizat faptul că anexa nr. 10 la metodologie cuprinde 
modalitatea de emitere a avizului de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate desemnați, 

                                                           
39 O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, 

cu modificările şi completările ulterioare 
40 Asociaţia Administraţiilor De Arii Naturale Protejate: http://ariiprotejate.eu/ ; 

http://www.rosilva.ro/articole/asociatia_administratiilor_de_arii_naturale_protejate_aaanp__p_127.htm 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203017
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203017
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203017
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195778
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195778
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83289
http://ariiprotejate.eu/
http://www.rosilva.ro/articole/asociatia_administratiilor_de_arii_naturale_protejate_aaanp__p_127.htm
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aviz la care ne vom referi în lecțiile următoare, deoarece prezintă relevanță deosebită din mai multe 
puncte de vedere. 

 

JURISPRUNDENȚĂ 

Deoarece aminteam de importanța avizului administratorului ariei naturale protejate, propunem spre 
studiu următorul aspect: „deosebirea dintre actul administrativ și aviz (operațiune administrativă) 
prezintă importanță practică în special în cazul litigiilor de contencios administrativ, deoarece instanța 
judecătoreasca poate controla numai actele administrative atacate în justiție, dar nu poate controla, în 
cazul acțiunii directe, în mod distinct de actul administrativ, operațiunile administrative pe baza cărora 
a fost emis acel act”, statuat prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1923/2012: 
https://legeaz.net/spete-contencios-inalta-curte-iccj-2012/decizia-1923-2012  
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4.4. Contractul de administrare & custodie 

Cadrul normativ care guvernează, în prezent, contractul de administrare, pentru ariile naturale 
protejate care au necesitat structuri de administrare special constituite, respectiv contractul de 
custodie (cunoscut anterior sub denumirea de convenție de custodie) pentru ariile naturale protejate 
care au fost atribuite în custodie, este reprezentat de Ordinul nr. 1447/2017 privind aprobarea 
Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate. 

Astfel, după cum precizam într-o lecție anterioară, aceste contracte se încadrează în categoria actelor 
administrative de gestiune, având ca trăsătură comună satisfacerea intereselor generale ale societății, 
și al căror obiect îl constituie operațiunea de administrare a ariilor naturale protejate. 

Chiar dacă, astfel cum menționam anterior, în urma recentei modificări a legii-cadru a ariilor naturale 
protejate41, ariile naturale protejate nu vor mai fi atribuite în custodie şi, drept urmare, nici nu vor mai 
fi încheiate contracte de custodie, analiza acestor contracte prezintă în continuare relevantă deoarece 
sunt în continuare în ființă contractele de custodie încheiate anterior schimbării cadrului normativ. 

Principala diferență între cele două tipuri de contracte (contractul de administrare şi contractul de 
custodie), o considerăm a fi tocmai forma juridică pe care o îmbracă aceste două modalități de 
administrare (administrațiile și custodiile).  

Așadar, în urma încheierii unui contract de administrare, câștigătorul sesiunii de atribuire în 
administrare, are obligația (termenul general era de 6 luni), să înființeze o structură de administrare 
special constituită, cu personalitate juridică. Structura astfel constituită are patrimoniu și buget 
propriu. De asemenea, având capacitate juridică proprie, intră în raporturi cu terțe persoane. 

În cazul contractelor de custodie, câștigătorul atribuirii este și administratorul efectiv al ariei protejate, 
implicând propriul patrimoniu. 

În ceea ce privește drepturile și obligațiile izvorâte din contractele de administrare, acestea sunt 
asemănătoare cu cele din contractele de custodie, putând enumera aici: 

● asigurarea unui buget care să permită buna administrare a ariei naturale protejate, precum şi 
transmiterea către autoritatea responsabilă la sfârșitul anului calendaristic, a bugetului stabilit 
pentru anul următor, defalcat pe venituri și cheltuieli, în vederea bunei administrări a ariei 
naturale protejate; 

● asigurarea capacității tehnice necesare administrării ariei naturale protejate care face obiectul 
contractului; 

● transmiterea către autoritatea responsabilă a raportului anual de activitate, în primul trimestru 
al anului următor, precum și a altor rapoarte la cererea autorității responsabile; 

● elaborarea planului de management prin implicarea și consultarea factorilor interesați (în cazul 
suprapunerii ariilor naturale protejate care nu necesită structuri de administrare proprii cu 
ariile naturale protejate de interes național care necesită structuri de administrare proprii, 
administrarea se asigură de către structurile de administrare ale acestora, cu realizarea unui 
singur plan de management integrat, ținând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive 

                                                           
41 prin O.U.G. nr. 75 din 19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției 

mediului și al regimului străinilor 

https://lege5.ro/Gratuit/gi3dgnzygi4a/ordinul-nr-1447-2017-privind-aprobarea-metodologiei-de-atribuire-in-administrare-si-custodie-a-ariilor-naturale-protejate
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dgnzygi4a/ordinul-nr-1447-2017-privind-aprobarea-metodologiei-de-atribuire-in-administrare-si-custodie-a-ariilor-naturale-protejate
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203017
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203017
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arii naturale protejate în zonele de suprapunere) și implementarea planului de management 
după aprobare; 

● conștientizarea și informarea populației locale și a vizitatorilor cu privire la necesitatea 
protecției și conservării capitalului natural și cultural și cu privire la rolul ariilor naturale 
protejate în dezvoltarea durabilă locală; 

● cartarea şi monitorizarea speciilor și habitatelor naturale de interes național și comunitar ce 
constituie obiectivele de conservare din aria naturală protejată preluată în administrare; 

● emiterea de avize/puncte de vedere/condiții/condiții specifice pentru solicitările primite în 
termenele stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului, conform prevederilor 
legale, în baza legislației în vigoare; 

● imposibilitatea cesionării obligațiilor asumate și drepturilor dobândite prin contract. 

De menționat că emiterea unui aviz favorabil de către administratorul ariei naturale protejate pentru 
proiecte/planuri/programe/activități care afectează semnificativ obiectivele de conservare ale ariei 
naturale protejate, duce la rezilierea de drept, fără intervenția instanței de judecată, și fără a fi 
necesară punerea în întârziere ori altă formalitate. 

Actul normativ prevede și posibilitatea încetării contractului/convenției prin denunțare unilaterală de 
către administrator, în cazul în care, pe durata executării contractului, suprafața ariei naturale 
protejate se modifică, iar acesta declară că nu dorește administrarea suprafeței suplimentare. În 
același timp, contractul poate înceta şi în cazul în care modificarea legislației în domeniu impune o altă 
modalitate de administrare. 

JURISPRUDENȚĂ 

Cu privire la rezilierea contractului de administrare, vă propunem două cazuri pentru studiu: 

(a) neîndeplinirea obligației de a elabora și depune către autoritatea competentă pentru protecția 
mediului, a planului de management pentru aria naturală protejată atribuită în administrarea 
contractantului-reclamant, speță a cărei soluție în primă instanță a fost atacată cu recurs: 

http://www.rolii.ro/hotarari/589507e8e490097c1e000c3b 

http://www.scj.ro/1094/Detalii-
dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=5900000000051864 

(b) neîndeplinirea obligației privind înființarea unei structuri speciale de administrare, cu 
personalitate juridică aflată în subordinea contractantului-reclamant: 

 http://www.rolii.ro/hotarari/589505eae4900928240021db  

 

 

 

 

 

http://www.rolii.ro/hotarari/589507e8e490097c1e000c3b
http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=5900000000051864
http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=5900000000051864
http://www.rolii.ro/hotarari/589505eae4900928240021db
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4.5. Administratorii de arii naturale protejate si actele administrative  

După cum am precizat în lecțiile anterioare, vom acorda o atenție aparte avizului eliberat de 
administratorul ariei naturale protejate. Acest aviz este prevăzut în textul legii-cadru privind ariile 
naturale protejate42, fiind necesar a fi obținut în mai multe situații ce privesc implementarea de 
planuri/proiecte/activități pe suprafața ariei naturale protejate.  

Vom analiza în lecția de față, natura juridică a avizului administratorilor de arii naturale protejate prin 
prisma prevederilor legii-cadru cuprinse în art. 28-281, respectiv: 

● „În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte și/sau activități care 
pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autoritățile competente 
pentru protecția mediului solicită și țin seama de avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale 
Protejate/administratorilor.” 

● „Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activități în ariile naturale protejate se 
realizează numai cu avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate/administratorilor 
ariilor naturale protejate de interes național/internațional.” 

Observăm faptul că textul actului normativ trimite specific la procedura de emitere a actelor de 
reglementare în domeniul protecției mediului, cu referire expresă la tipurile de arii naturale protejate 
pentru care este necesară obținerea avizului administratorului.  

Pentru a delimita actele de reglementare pentru planuri/proiecte/activități la care ne raportăm, ne 
reamintim prevederile legii-cadru privind protecția mediului43, care definesc actele de reglementare, 
incluzând între acestea avizul de mediu, acordul de mediu, avizul Natura 2000 și autorizația de mediu. 

• 

✓ aviz de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care 
confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau programul supus adoptării. 

✓ acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, 
prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie 
respectate în cazul realizării unui proiect. 

✓ aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, 
care conține concluziile evaluării adecvate și prin care se stabilesc condițiile de realizare a planului 
sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes 
comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în rețeaua ecologică Natura 2000. 

✓ autorizație de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția 
mediului, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare al unei activități 
existente sau al unei activități noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la 
punerea în funcțiune. 

                                                           
42 O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu 

modificările şi completările ulterioare 

43 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83289
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634
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Particularizând, ne aflăm așadar în prezența unor acte administrative de autoritate emise de o 
autoritate publică cu funcție executivă. 

Să ne reamintim! 

Acte administrative - acte juridice adoptate sau emise de autoritățile publice administrative (se împart 
în acte administrative de autoritate, acte administrative de gestiune, acte 
administrative cu caracter jurisdicțional). 

Acte administrative de autoritate (sau acte administrative de putere publică) – acte adoptate sau emise 
de o autoritate publică (legislativă, executivă, judecătorească) în mod 
unilateral, pe baza și în vederea executării legii, în scopul nașterii, modificării 
sau stingerii unor raporturi juridice. 

Pe de altă parte însă, remarcăm lipsa de rigurozitate a legiuitorului, prin folosirea de formulări echivoce 
(„ţin seama”, „numai cu avizul”), ce au determinat interpretări diferite în ceea ce priveşte competenţa 
materială a administratorilor ariilor naturale protejate în cadrul procedurilor de reglementare privind 
protecţia mediului. 

Astfel, din formulările menționate, se poate înțelege că autoritatea competentă pentru protecția 
mediului are obligația de conformare în fața condiționărilor impuse prin avizul administratorului, iar 
prin urmare, ne aflăm în prezența unui aviz conform. Însă, pentru o analiză temeinică, se impune o 
analiză din perspectiva raportului juridic dintre autoritatea responsabilă pentru protecția mediului, 
care conduce procedurile de reglementare în domeniul protecției mediului, și administratorii de arii 
naturale protejate.  

Să ne reamintim! 

Avizul conform sau obligatoriu – opinia pe care autoritatea care adoptă sau emite un act administrativ 
de autoritate este obligată, potrivit legii, să o ceară unui anumit organ al administrației publice și la 
care trebuie să se conformeze în momentul emiterea actului; de precizat faptul că, aceste avize sunt 
expres prevăzute de lege, iar lipsa lor atrage nulitatea actului administrativ de autoritate. 

Avizul consultativ – opinia pe care autoritatea care adoptă sau emite un act administrativ de autoritate 
este obligată, potrivit legii, să o solicite altor organe ale administrației publice sau unor organisme de 
specialitate, dar nu este obligat să țină seama de conținutul acestuia; adoptarea sau emiterea fără 
solicitare și fără obținerea acestui aviz atrage nulitatea actului, nu pentru că actul respectiv a fost emis 
fără să se țină seama de cuprinsul avizului, ci pentru că nu s-a solicitat avizul, conform legii. 

Avizul facultativ  – opinia pe care autoritatea care adoptă sau emite un act administrativ de autoritate 
este liberă să o ceară sau nu, altui organ al administrației publice sau a unui organism de specialitate 
(lipsa acestuia nu afectează validitatea actului). 

Din clasificarea de mai sus, rezultă, că în cazul avizului conform, raportul juridic se stabilește între 
subiecți de drept de același nivel, respectiv organe ale autorității publice. În schimb, în cazul avizului 
consultativ, poziția de egalitate a subiecților de drept ce stau în raportul juridic, nu este imperativ 
necesară, avizul putând fi solicitat și unor entități de specialitate (fiind evident că autoritatea nu este 
obligată față de conținutul avizului primit, ci de existența acestuia). 
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Din analiza reglementării activității administratorilor de arii naturale protejate, nu rezultă însă că 
aceștia sunt învestiți cu putere de autoritate publică. În consecință este imposibilă asimilarea avizului 
emis de administratori unui aviz conform, acesta fiind evident un aviz consultativ. 

În practică însă, lipsa de precizie în elaborarea actului normativ a creat numeroase confuzii, 
determinând situații litigioase între cei implicații în activitatea de conservare a biodiversității și titularii 
planurilor/proiectelor/activităților, nu de puține ori avizele administratorilor fiind confundate cu acte 
administrative de sine stătătoare. 

Să ne reamintim! 

Acte preparatorii (pregătitoare) – operațiuni administrative anterioare emiterii unui act administrativ 
(avize, acorduri, referate, rapoarte, studii, analize). 

Operațiuni tehnico-materiale – dactilografierea proiectului de act administrativ, multiplicarea. 

Prin urmare, avizul administratorului de arii naturale protejate nu reprezintă un act administrativ 
veritabil, de sine stătător, ci o operațiune administrativă, care nu produce efecte juridice proprii, acesta 
urmând a fi avută în vedere la emiterea actelor administrative propriu-zise.  

Mai mult decât atât, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că avizul, indiferent că are caracter 
consultativ, facultativ sau conform, reprezintă doar o operațiune procedurală anterioară emiterii 
actului administrativ, și nu un act administrativ, întrucât nu produce efecte juridice de sine stătătoare, 
ci contribuie doar la întărirea caracterului legal al actului administrativ, prin Decizia nr. 1923/2012 
Înalta Curte de Casație și Justiție statuând că „deosebirea dintre actul administrativ și aviz (operațiune 
administrativă) prezintă importanță practică în special în cazul litigiilor de contencios administrativ, 
deoarece instanța judecătorească poate controla numai actele administrative atacate în justiție, dar nu 
poate controla, în cazul acțiunii directe, în mod distinct de actul administrativ, operațiunile 
administrative pe baza cărora a fost emis acel act”44.  

JURISPRUDENȚĂ 

Privitor la avizul administratorilor de arii naturale protejate, vă propunem spre analiză două studii de 
caz: 

https://www.avocatura.com/speta/326242/obligare-emitere-act-administrativ-tribunalul-arad.html 

https://legeaz.net/spete-contencios-tribunalul-gorj-2013/obligare-emitere-act-administrativ-sentinta-
18-09-2013-xce 

 

 

 

 

 

                                                           
44 https://legeaz.net/spete-contencios-inalta-curte-iccj-2012/decizia-1923-2012  

https://www.avocatura.com/speta/326242/obligare-emitere-act-administrativ-tribunalul-arad.html
https://legeaz.net/spete-contencios-tribunalul-gorj-2013/obligare-emitere-act-administrativ-sentinta-18-09-2013-xce
https://legeaz.net/spete-contencios-tribunalul-gorj-2013/obligare-emitere-act-administrativ-sentinta-18-09-2013-xce
https://legeaz.net/spete-contencios-inalta-curte-iccj-2012/decizia-1923-2012
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Lecția 5. Răspunderea juridică în domeniul protecției mediului 

5.1. Caracterul obiectiv al prejudiciului de mediu  

Legea-cadru în domeniul protecției mediului45 prevede că răspunderea pentru prejudiciul adus 
mediului are caracter obiectiv, independent de culpă46, iar în cazul pluralității autorilor, răspunderea 
este solidară. În același timp se instituie o excepție, dispunându-se că „în mod excepțional, 
răspunderea poate fi și subiectivă pentru prejudiciile cauzate speciilor protejate și habitatelor naturale, 
conform reglementărilor specifice”, asupra căreia ne vom apleca în următorul capitol. 

În același timp, Legea-cadru privind protecția mediului, reiterând prevederile constituționale, dispune 
că statul recunoaște oricărei persoane dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic, dispunând 
garanții în acest sens, precum dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizațiilor pentru 
protecția mediului, autorităților administrative și/sau judecătorești, după caz, în probleme de mediu, 
indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu, dar și dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit.  

Cadrul specific de reglementare este dat însă de O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu 
referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare, care transpune Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului. 

O componentă esențială a răspunderii juridice în domeniul protecției mediului o reprezintă prejudiciul 
de mediu sau ecologic. Legea-cadru privind protecția mediului  definește prejudiciul ca fiind „efectul 
cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătății oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin 
poluanți, activități dăunătoare ori dezastre”, în timp ce O.U.G. nr. 68/2007 prevede că prejudiciu 
reprezintă „o schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a 
unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect”, ambele accepțiuni 
întemeindu-se pe noțiuni similare: pagubă, schimbare negativă, deteriorare sau daună ecologică. 

În literatura de specialitate s-a afirmat că „răspunderea civilă apare în dreptul mediului ca un mijloc la 
care se recurge în ultimă instanță, prioritatea fiind acordată celorlalte tehnici și instrumente, cu 
precădere celor de natură economico-fiscală. Din această perspectivă și având în vedere fundamentul 
specific, ea apare mai degrabă ca o reparare, și mai puțin ca o răspundere în înțelesul clasic”47.   

Obligația de reparație materială a prejudiciului cauzat este prescriptibilă, fiind prevăzut un termen 
special pentru dreptul autorității responsabile pentru protecția mediului de a acționa împotriva 
operatorului pentru recuperarea costurilor, de 5 ani de la data când măsurile preventive sau reparatorii 
au fost realizate sau de la data când operatorul responsabil sau terța persoană a fost identificată48. 

                                                           
45 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare 

46 Alin. (1) și (2) ale art. 95 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările 

și completările ulterioare 
47 Duțu Mircea, Duțu Andrei, Dreptul mediului – Curs universitar, Ediția 4 – revizuită și adăugită, Editura C. H. Beck, 

București, 2014, p. 238 
48 Conform art. 32 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la 

prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83294
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83294
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634
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Codul Civil prevede un termen general de prescripție a dreptului la acțiune pentru repararea 
prejudiciului adus mediului înconjurător, de 10 ani (conform art. 2518). 

Legiuitorul european recunoaște imposibilitatea reparării prin intermediul unui regim de răspundere a 
tuturor formelor de daune aduse mediului, considerând că „pentru ca acesta să funcționeze, este 
nevoie de unul sau mai mulți poluatori identificabili, dauna ar trebui să fie concretă şi cuantificabilă și 
ar trebui stabilită o legătură de cauzalitate între daună şi poluatorul sau poluatorii identificați”. Se 
concluzionează astfel cu privire la faptul că răspunderea nu constituie un instrument adecvat pentru 
poluarea cu caracter extins și difuz, în cazul căreia este imposibil să se stabilească o legătură între 
efectele negative asupra mediului și acțiunile sau lipsa acțiunilor anumitor actori individuali. Astfel, 
directiva definește, printre altele: 

● amenințare iminentă de producere a unei daune – o probabilitate suficientă de a se produce o 
daună asupra mediului într-un viitor apropiat; 

● dauna – o modificare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă 
a unui serviciu legat de resursele naturale care pot surveni direct sau indirect; 

● măsuri de prevenire – orice măsuri luate pentru a răspunde la un eveniment, o acțiune sau lipsă 
de acțiune care a creat o amenințare iminentă de producere a unei daune asupra mediului, 
pentru a preveni sau a limita respectiva daună; 

● măsuri de reparare – orice acțiune sau combinație de acțiuni, inclusiv măsurile de atenuare sau 
măsurile intermediare menite să refacă, să reabiliteze sau să înlocuiască resursele naturale 
prejudiciate și/sau serviciile deteriorate sau să furnizeze o alternativă echivalentă pentru aceste 
resurse sau servicii; 

● „servicii" și „servicii privind resursele naturale" – funcțiile asigurate de o resursă naturală în 
beneficiul unei alte resurse naturale sau al publicului. 

Cu scopul de a stabili un cadru un cadru comun, O.U.G. nr. 68/2007 preia termenii introduși de 
reglementarea europeană (cu unele modificări, ca de exemplu dauna este înlocuită cu noțiunea de 
prejudiciu), definind în plus o serie de alți termeni, ca: 

● drept vătămat - orice drept fundamental prevăzut de Constituție sau de lege, căruia i se aduce 
o atingere printr-un act administrativ; 

● interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită în considerarea realizării 
unui drept subiectiv viitor și previzibil, prefigurat; 

● interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită în considerarea realizării 
unui drept fundamental care se exercită în colectiv ori, după caz, în considerarea apărării unui 
interes public; 

Particularizând, ordonanța indică activitățile pentru care răspunderea de mediu este obiectivă 
(cuprinse în Anexa 3 din O.UG. nr. 68/2007), specificând însă totodată că prevederile ordonanței se 
aplică inclusiv prejudiciului asupra speciilor și habitatelor naturale protejate şi oricărei amenințări 
iminente cu un astfel de prejudiciu cauzat de orice activitate profesională, alta decât cele prevăzute ca 
fiind susceptibile de răspundere obiectivă, ori de câte ori operatorul acționează cu intenție sau din 
culpă, pe care le vom analiza în lecția următoare. 
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Se pune un accent deosebit pe principiul prevenirii producerii daunelor și degradării mediului, 
stabilindu-se măsuri preventive ce trebuie avute în vedere și aplicate. În cazul în care acțiunea 
negativă/paguba s-a produs, un rol important îl comportă măsurile reparatorii ce trebuie asigurate în 
toate cazurile, dat fiind consecințele deosebit de grave pe care le pot genera pagubele produse asupra 
mediului. 
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5.2. Particularități ale prejudiciul cauzat mediului natural 

O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului 
asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, asemenea directivei pe care o transpune, 
delimitează domeniul de aplicare asupra: 

1. prejudiciului asupra mediului, cauzat de orice tip de activitate profesională prevăzută în anexa 
nr. 3 din ordonanță, și oricărei amenințări iminente cu un astfel de prejudiciu determinate de 
oricare dintre aceste activități; 

2. prejudiciului asupra speciilor și habitatelor naturale protejate și oricărei amenințări iminente 
cu un astfel de prejudiciu cauzat de orice activitate profesională, alta decât cele prevăzute în 
anexa nr. 3 din ordonanță, ori de câte ori operatorul acționează cu intenție sau din culpă. 

Ne reamintim faptul că Legea-cadru în domeniul protecției mediului49 prevede că „în mod excepțional, 
răspunderea poate fi și subiectivă pentru prejudiciile cauzate speciilor protejate și habitatelor naturale, 
conform reglementărilor specifice”. 

În acest context, un element definitoriu îl reprezintă determinarea culpei responsabilului pentru 
producerea pagubei, cel prejudiciat fiind nevoit să probeze în fața instanței că dauna a rezultat din 
acțiunea ori inacțiunea pârâtului. În domeniul protecției mediului, dar mai cu seamă în cel al 
conservării biodiversității (protecția mediului privită din perspectiva conservării habitatelor naturale și 
a speciilor), stabilirea legăturii de cauzalitate este deosebit de dificilă. Motivele sunt multiple, legate de 
aspecte cum ar  fi de exemplu temporalitate, spațialitate, specificitatea zonei. 

Caracterul semnificativ al oricărui prejudiciu care poate determina efecte negative asupra atingerii sau 
menținerii stării favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor (componente esențiale ale ariilor 
naturale protejate) trebuie evaluat în raport cu stadiul conservării la momentul producerii 
prejudiciului, cu serviciile furnizate de atractivitatea și utilitatea pe care ele o oferă, și capacitatea lor 
de regenerare naturală. Schimbările semnificative negative ale stării inițiale se determină cu ajutorul 
datelor măsurabile. 

Criteriile pentru stabilirea caracterului semnificativ al efectelor unui prejudiciu asupra speciilor 
protejate și habitatelor naturale sunt prevăzute în anexa 1 la ordonanță, în timp ce anexa 2 prezintă 
cadrul privind repararea prejudiciului asupra apelor sau a speciilor ori habitatelor naturale protejate. 

Astfel, repararea prejudiciului adus speciilor ori habitatelor naturale protejate se realizează prin 
readucerea acestora la starea inițială, printr-o reparare primară, complementară şi compensatorie, 
unde: 

● reparare primară înseamnă orice măsură de remediere care readuce resursele naturale 
prejudiciate și/sau serviciile afectate la starea inițială sau la o stare apropiată de aceasta. 

● reparare complementară înseamnă orice măsură de remediere întreprinsă cu privire la resursele 
naturale și/sau serviciile pentru a compensa faptul că repararea primară nu a condus la refacerea 
completă a resurselor naturale și/sau a serviciilor prejudiciate; 

                                                           
49 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83294
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83294
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67634
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● reparare compensatorie înseamnă orice măsură întreprinsă pentru a compensa pierderile 
interimare de resurse naturale și/sau de servicii care au loc între data producerii prejudiciului și 
momentul în care repararea primară își produce pe deplin efectul; 

● pierderi interimare înseamnă pierderi care rezultă din faptul că resursele naturale și/sau serviciile 
prejudiciate nu-și pot îndeplini funcțiile ecologice sau nu pot furniza servicii altor resurse naturale 
sau publicului până când își fac efectul măsurile primare sau complementare. Nu constau în 
compensarea financiară acordată publicului. 

În cazul în care repararea primară nu conduce la readucerea mediului la starea inițială, se iau măsuri de 
reparare complementară. În afară de aceasta, pentru a compensa pierderile interimare suferite se 
recurge la repararea compensatorie. 

Repararea prejudiciului asupra apelor, speciilor sau a habitatelor naturale protejate implica, de 
asemenea, îndepărtarea oricărui risc semnificativ cu impact negativ asupra sănătății umane. 
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