PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
Bucureşti, 13.04.2016
Nr.4c-27/316

Către,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra proiectului de
LEGE privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate , trimis
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr. PLx. 762 din 2 noiembrie
2015, înregistrat cu nr.4c-27/316/03.11.2015.

PREŞEDINTE,
CARMEN ILEANA MOLDOVAN
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
Bucureşti, 13.04.2016
Nr.4c-27/316
RAPORT SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege privind înființarea Agenției Naționale pentru
Arii Naturale Protejate

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Plenul Camerei Deputaților a hotărât, in ședința din data de 13 aprilie
2016, retrimiterea Proiectului de Lege privind înființarea Agenției Naționale
pentru Arii Naturale Protejate, Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, în
vederea unei noi examinări și depunerii unui nou raport suplimentar.
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de Lege cu
respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituția României,
republicată în ședința din 28 octombrie 2015.
Proiectul are ca obiect de reglementare înființarea Agenției Naționale pentru
Arii Naturale Protejate, institu
ție publică cu personalitate juridică în subordinea
autorității publice centrale pentru protecția mediului.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
-avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.827/30.07.2015);
-avizul

favorabil

al

Comisiei

juridice,

de

disciplină
și imunități

(nr.4c‐11/1380/2015);
-avizul

negativ

al

Comisiei

pentru

2/976/17.02.2016).

1

buget,

finan
țe

și

bănci

(nr.4c-

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a reexaminat proiectul de lege
în şedinţa din 13 aprilie 2016.
Din numărul total de 20 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic
au participat la ședință 19 deputaţi.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei au hotărât,
cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind înființarea Agenției
Naționale pentru Arii Naturale Protejate, cu amendamente admise prezentate în
Anexele nr.1 și amendamente respinse prezentate în anexa nr. 2, care fac parte
integrantă din prezentul raport.
Camera Deputaţilor este Camera Decizională potrivit prevederilor
art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

CARMEN ILEANA MOLDOVAN

VASILE DANIEL SUCIU

Consultant parlamentar,
Ionuț Milanovici
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ANEXA nr.1
AMENDAMENTE ADMISE

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au admis următoarele amendamente:
Nr.
crt.

0

Text
Ordonanța de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale
protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea nr.49/2011, cu
modificările şi completările
ulterioare
1

Forma Senatului

Amendament propus

2
Lege

1.

---------

privind

Lege privind înfiinţarea

Naţionale

Agenţiei Naţionale

Protejate

3
înființarea

pentru
şi

Arii

pentru

Motivație

4
Agenţiei
Naturale

modificarea

pentru Arii Naturale

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

Protejate

nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale

protejate,

conservarea

habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice

3

Art. 1
Art.
2.

1.

–

În

vederea (1) În vederea asigurării unei administrări

realizării unei administrări unitare

şi

eficiente

a

ariilor

naturale

unitare şi eficiente a ariilor protejate reglementate prin dispoziţiile
naturale

protejate

Agenţia nr. 57/2007 privind regimul ariilor

înfiinţează
Naţională
instituție

Arii naturale

pentru

protejate,

conservarea

Protejate, habitatelor naturale, a florei şi faunei

Naturale
---------

se Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

cu sălbatice , aprobată cu modificări şi

publică,

personalitate juridică, care completări prin Legea nr.49/2011, cu
în modificările şi completările ulterioare

funcţionează

autorităţii se

subordinea

înfiinţează

publice centrale pentru pentru
protecţia
finanţată

mediului, instituţie
din

Arii

Agenţia

Naţională

Naturale

publică

cu

Protejate,

personalitate

venituri juridică, finanţată de la bugetul de

proprii şi subvenţii acordate stat şi din venituri proprii,
de la bugetul de stat.

aflată în

subordinea autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului, apelor şi
pădurilor.
Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
(2)

4

Agenţia

Naţională

pentru

Arii

Naturale

Protejate

asigură

cadrul

necesar pentru managementul ariilor
naturale protejate prin:
a) instituții publice aflate în subordine
cu

rol

de

administrare

a

ariilor

naturale protejate;
b) structuri de administrare special
constituite

aflate

în

relație

contractuală, în coordonarea agenției;
c)

custodii

aflate

în

relație

contractuală, în coordonarea agenției;
---------

Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
(3) Instituţiile publice prevăzute la
alin. (2) lit. a) cu rol de administrare
a

ariilor

naturale

protejate

se

stabilesc prin hotărâre a Guvernului,
la

propunerea

pentru
acordul

Arii

Agenţiei

Naturale

autorităţii

Protejate

publice

pentru protecţia mediului,

5

Naţionale
cu

centrale
apelor şi

pădurilor.
Autor: deputat PNL Victor Manea
(4)

De la data intrării în vigoare a

prezentei
pentru

legi,

Arii

substituie

Agenţia

Naturale
în

toate

Naţională

Protejate

se

drepturile

şi

obligaţiile ce decurg din contractele,
convenţiile, înţelegerile, protocoalele
privitoare
natural

la

administrarea

protejate

ariilor

încheiate

de

autoritatea publică centrală pentru
protecţia

mediului,

apelor

şi

pădurilor.

Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
(5)

Agenţia

Naturale

Protejate

administrarea

6

Naţională
ariilor

pentru
va

Arii

asigura
naturale

protejate, neatribuite la data intrării
în vigoare a prezentei legi, până la
constituirea instituţiilor publice din
subordine, sau

atribuirea acestora

prin contracte de administrare sau
custodie.
Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
Art. 2
(1)

Agenţia

Naţională

pentru

Arii

Naturale Protejate are următoarele

3.
---------

atribuții principale:
a) propune spre elaborare strategii şi

---------

programe în domeniul ariilor naturale
protejate, al speciilor de floră şi faună
protejate ;
b) verifică şi avizează măsurile de
conservare, planurile de management
şi

regulamentele

protejate,
conform

pe

care

ariilor
le

prevederilor

naturale
înaintează,

legale,

la

autoritatea centrală pentru protecția

7

mediului,

apelor

şi

pădurilor

în

vederea aprobării;
c)coordonează

şi

verifică

implementarea de către structurile de
administrare,

a

planurilor

de

management şi

activităţilor aferente

ariilor naturale protejate, asigurând
monitorizarea specifică a capitalului
natural,

---------

printr-un

informatizat
actualizare

de
a

sistem

unitar,

gestionare
bazei

de

şi
date

electronice;
d)

stabileşte

criterii

de

evaluarea

şi

pune

în

practică

performanţă

pentru

administratorilor

şi

custozilor ariilor naturale protejate ;
e) asigură suportul tehnic necesar
pentru

fundamentarea

actelor

normative, a strategiilor şi politicilor
privind

ariile

naturale

protejate,

precum şi armonizarea cu acquis-ul
comunitar, convenţiile, acordurile şi
tratatele la care România este parte;

8

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

Art.2

Structura Art.3

organizatorică, numărul de (1)

4.

personal,

atribu
țiile

pentru Arii Naturale Protejate este

și

Agenției asigurată de un preşedinte, cu rang

competențele

-----------------------

Conducerea Agenţiei Naţionale

Arii de

Naționale

pentru

Naturale

Protejate

secretar

de

stat,

şi

doi

se vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar

stabilesc prin hotărâre a de stat, numiţi prin ordin al primuluiGuvernului, la propunerea ministru.
autorității publice centrale
pentru protecția mediului,
în termen de 30 de zile de
la

intrarea în

vigoare

prezentei legi.

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

a (2)

Structura

organizatorică,

atribuţiile şi competenţele Agenţiei
Naţionale

pentru

Arii

Naturale

Protejate se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea autorităţii
publice
mediului,

9

centrale
apelor

pentru
şi

protecţia

pădurilor,

în

termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic
Art. 4 - Agenţia Naţională pentru Arii

5.

Naturale

Protejate

este

organizată

astfel: aparat central şi structurile

-----------------------

teritoriale aflate în subordinea sa.
Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic
Art. 5 - În cadrul Agenţiei Naţionale

6.

pentru

Arii

Naturale

Protejate

se

înfiinţează şi funcţionează Colegiul
-----------------------

Ştiinţific

Naţional

Naturale

Protejate,

pentru
cu

Ariile
rol

de

Autoritate Ştiinţifică.
Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

10

Art. 6 - Numărul de posturi alocate
Agenţiei

7.

Naţionale

pentru

Arii

Naturale Protejate este de minim 90
pentru structura centrală şi de minim
400, dar nu mai mult de 30 posturi
pentru fiecare instituţie publică aflată

-----------------------

în subordine, cu rol de administrare a
ariilor naturale protejate.
Autor: Deputat PNL Varga Lucia
Deputat UDMR Molnar Zsolt
Art.7 - Autoritatea publică centrală

8.

pentru protecţia mediului, apelorși
pădurilor
strategiei

-----------------------

va

asigura

de

integrarea

administrare

a

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu
politicile

Agenţiei

Naţionale pentru

Arii Naturale Protejate.
Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

11

Art. 8 - Calitatea de administrator sau
custode poate fi dobândită doar de

9.

persoane juridice.
Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic
Art. 9 - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
regimul

nr.

ariilor

conservarea

57/2007
naturale

privind
protejate,

habitatelor naturale, a

florei şi faunei sălbatice, publicată în
------------------

Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.442 din 29 iunie 2007, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea
nr.49/2011,

cu

modificările

şi

completările ulterioare, se modifică

10.

după cum urmează:
1.

Art.17

La

Articolul

17

litera

a),

a

alineatului (1) se modifică şi va avea

(1)Responsabilităţile
de
administrare a ariilor naturale
protejate şi a altor bunuri ale

următorul cuprins:

12

patrimoniului natural, puse sub
regim special de protecţie şi
conservare, revin:

a)

Agenţiei

a)autorităţii
publice
centrale
pentru
protecţia
mediului
şi
pădurilor, pentru ariile naturale
protejate, declarate prin lege, prin
hotărâre a Guvernului sau prin
ordin al conducătorului autorităţii
publice centrale pentru protecţia
mediului şi pădurilor;

lege, prin hotărâre a Guvernului sau

Naturale

Naţionale

Protejate,

naturale

protejate,

pentru

Arii

pentru

ariile

declarate

prin

prin ordin al conducătorului autorităţii
publice

centrale

pentru

protecţia

mediului, apelor şi pădurilor;
---------------------Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

(Legea 49/2011)
2. La articolul 18 literele a), b), b1) şi
Art.18

c) ale alineatului (1) se modifică şi

(1)Administrarea

ariilor

vor avea următorul cuprins:

naturale

protejate şi a celorlalte bunuri ale
patrimoniului
11.

natural

aflate

în

reţeaua naţională de arii naturale
protejate se face, potrivit legii,
prin:
a)

a)structuri de administrare special
constituite,

cu

personalitate

---------------------

structuri

constituite,
aflate

juridică, în subordinea autorităţii

13

în

de
cu

administrare
personalitate

subordinea

special
juridică
Agenţiei

publice centrale pentru protecţia

Naţionale

mediului şi pădurilor;

Protejate;

pentru

Arii

Naturale

(text Ordonanța 20/2014)
Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic
b)structuri de administrare special
constituite,

cu

b)

personalitate

structuri

de

administrare

juridică, ale unor regii autonome,

constituite,

cu

companii

aflate

subordinea

şi

societăţi

administraţiile

naţionale,

parcurilor

din

-----------------

în

autonome,

personalitate

companii

special
juridică,

unor
şi

regii

societăţi

a

naţionale, autorităţi ale administraţiei

Pădurilor - Romsilva, autorităţi ale

publice locale, servicii descentralizate

administraţiei

ale

subordinea

servicii

Regiei

Naţionale

publice

locale,

deconcentrate

administraţiei
organizaţii

publice

administraţiei

publice

centrale,

instituţii ştiinţifice de cercetare şi de

ale

centrale,

neguvernamentale,

învăţământ

din

sectorul

privat,

muzee,

public

organizaţii

constituite potrivit legii, create în

neguvernamentale,

termen de maximum 6 luni de la

potrivit

atribuirea în administrare uneia

contractuală cu

dintre

pentru Arii Naturale Protejate;

entităţile

anterior;
administrare
coordonarea

menţionate

structurile
se

află

metodologică

legii,

şi

şi

constituite
aflate

în

relaţie

Agenţia Naţională

de
în

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru

a

ecologic

14

autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului şi schimbărilor
climatice;
(text Ordonanta 20/2014)
b1)structuri de administrare special

b1)

constituite în cadrul instituţiilor de

constituite

învăţământ superior, al institutelor

învăţământ

naţionale de cercetare-dezvoltare,
al

staţiunilor

--------------------

structuri

naţionale
staţiunilor

didactice

de

în

administrare

cadrul

superior,
de

special

instituţiilor
al

de

institutelor

cercetare-dezvoltare,
didactice

al

experimentale,

experimentale, precum şi al altor

precum şi al altor structuri de cercetare

structuri de cercetare ştiinţifică din

ştiinţifică din sectorul public şi privat şi al

sectorul

al

muzeelor, create în termen de maximum

muzeelor, create în termen de

6 luni de la atribuirea în administrare

maximum 6 luni de la atribuirea în

uneia dintre entităţile menţionate anterior,

administrare uneia dintre entităţile

şi aflate în relaţie contractuală cu

menţionate anterior şi aflate în

Agenţia

coordonarea

Naturale Protejate;

public

şi

privat

şi

metodologică

a

Naţională

pentru

Arii

autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului şi schimbărilor

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru

climatice.

ecologic

(text Ordonanța urgenta 31/2014)

15

c)structuri

de

constituite

în

administrare
baza

c) structuri de administrare constituite în

unor

baza unor parteneriate publice sau public

parteneriate publice sau public-

- private, în care Agenţia Naţională

private de comanagement, în care

pentru Arii Naturale Protejate este

autoritatea publică centrală pentru

partener prin instituţii publice aflate

protecţia mediului şi pădurilor, prin

în

direcţia de specialitate ori prin
instituţiile

subordonate,

parteneră

la

subordine;

administrare

este

contractuală

funcţionarea

se
cu

structurile
află
Agenţia

în

de
relaţie

Naţională

pentru Arii Naturale Protejate;

structurilor de administrare;
(text Legea 49/2011)

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic

Art.18 alin.(1)

3. La articolul 18 alineatul (1),

…………………………

literele d) şi e) se abrogă.

d)persoane fizice şi juridice care

12.

au calitatea de custode şi se află în

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru

coordonarea

ecologic

metodologică

a

autorităţii publice centrale pentru

-----------------------

protecţia mediului şi pădurilor;
e)instituţii

din

subordinea

autorităţii publice centrale pentru
protecţia

mediului

şi

pădurilor,

delegate special în acest scop,

16

pentru

rezervaţiile

ştiinţifice,

rezervaţiile naturale, monumentele
naturii şi, după caz, geoparcurile,
siturile de importanţă comunitară,
ariile speciale de conservare, ariile
de protecţie specială avifaunistică
şi celelalte bunuri ale patrimoniului
natural supuse unui regim special
de protecţie şi care nu au fost
preluate în custodie;
(text Legea 49/2011)
4. La articolul 20, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
Art.20

13.

(1)Custozi pot fi persoane fizice

(1)

Custozii sunt persoane juridice

sau juridice care au calificarea,

care

au

instruirea şi mijloacele necesare
pentru a stabili şi aplica măsurile
de

protecţie

bunurilor

şi

conservare

încredinţate,

-----------------------

calificarea,

instruirea

şi

mijloacele necesare pentru a stabili şi
aplica

măsurile

de

protecţie

şi

conservare a bunurilor încredinţate,

a

conform contractului de custodie.

conform

convenţiei de custodie.
Autor: Comisia pentru mediu si echilibru

(text Legea 49/2011)

ecologic

17

Art.20

5. La articolul 20, alineatele (2) şi (3)

(2)Calitatea
stabileşte

de
prin

custode

se

încheierea

de

se abrogă.

convenţii între părţi, conform legii,

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru

în care se stipulează obligaţiile şi

ecologic

drepturile acestora. Convenţia

de

custodie şi legitimaţia de custode
reprezintă documente

valabile în

faţa autorităţilor publice şi a altor
14.

persoane interesate.
----------------------(3)Modalitatea
convenţiilor

încheierii
de

custodie

şi

eliberarea legitimaţiilor de custode
sunt

în

competenţa

de

reglementare a autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului
şi pădurilor.
(text Legea 49/2011)

18

6. La articolul 56 alineatul (1) se
modifică şi va

15.

Art.56

cuprins:

(1)La înființarea prin hotărâre a

(1)De

Guvernului a unui centru/a unei

Naţionale

agenții pentru administrarea ariilor

Protejate,

naturale protejate, aflat/aflate în
subordinea

autorită
ții

-----------------------

la

publice
mediului

publice

avea următorul

data

înfiinţării

pentru
în

Agenţiei

Arii

Naturale

subordinea

autorităţii

centrale
apelor

pentru

protecţia

şi

pădurilor,

centrale pentru protecția mediului

atribuţiile legate de administrare vor

și pădurilor, atribuțiile legate de

fi preluate de către acesta .

administrare vor fi preluate de
către aceasta.

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru

(text Legea 49/2011)

ecologic

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au respins următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text
Ordonanța de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale
protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea nr.49/2011, cu
modificările şi completările
ulterioare

Forma Senatului

19

Amendament propus

Motivație

1

-----------------------

Art.2 Structura organizatorică,

(2)

Structura

organizatorică,

numărul de personal, atribuțiile și

atribuţiile

competențele Agenției Naționale

Agenţiei Naţionale pentru Arii

pentru Arii Naturale Protejate se

Naturale Protejate se stabilesc

stabilesc prin hotărâre a Guvernului,

prin Hotărâre a Guvernului, la

la propunerea autorității publice

propunerea autorităţii publice

centrale pentru protecția mediului, în

centrale

termen de 30 de zile de la intrarea în

mediului, apelor şi pădurilor, în

vigoare a prezentei legi.

termen de 60 de zile de la

şi

competenţele

pentru

protecţia

intrarea în vigoare a prezentei
legi.

Salarizarea

personalului

propriu al Agenţiei Naţionale
pentru Arii Naturale Protejate
se

stabileşte

la

nivelul

de

salarizare aferent funcţiilor din
cadrul Gărzii Forestiere.
Autor: deputat PSD Ninel Peia
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