Cadrul legal
privind ariile naturale protejate

Jurist Alina Căluşeru
Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş
Şef Serviciu Implementare Politici de Mediu
Timişoara- 2010

Definiţia ariilor naturale protejate
- sunt zone terestre, acvatice şi/sau subterane, cu
perimetru legal stabilit şi având un regim special
de ocrotire şi conservare, în care există specii de
plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni
biogeografice,
peisagistice,
geologice,
paleontologice, speologice sau de altă natură, cu
valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală
deosebită, care au un regim special de protecţie şi
conservare, stabilit conform prevederilor legale.

Categoriile de arii naturale protejate
ce compun Reţeaua Naţională de Arii Naturale Protejate
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

rezervaţiile ştiinţifice
parcurile naţionale
monumente ale naturii
rezervaţii naturale
parcuri naturale
rezervaţii ale biosferei
zone umede de importanţă internaţională
situri naturale ale patrimoniului natural universal
arii speciale de conservare
arii de protecţie specială avifaunistică
situri de importanţă comunitară
geoparcul

Legislaţie specifică:
n

n
n
n

n

n

O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările
ulterioare
O.M. nr.1710/2007 privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea
instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional.
O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea
265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
H.G. nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România;
Ordin nr.1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
Ordin nr. 1533 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de
atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de
structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor
naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare

Scopul legislaţiei
- garantarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural, obiectiv de
interes public major şi componentă fundamentală a strategiei naţionale pentru
dezvoltare durabilă..
Legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice reglementează :
n

asigurarea diversităţii biologice, prin conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice pe teritoriul României;

n

menţinerea sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor
naturale şi a speciilor din flora şi faună salbatică;

n

identificarea bunurilor patrimoniului natural care necesită un regim special de
protecţie, pentru conservarea şi utilizarea durabilă a acestora;

n

categoriile de arii naturale protejate, tipurile de habitate naturale, speciile de
floră şi faună salbatică şi alte bunuri ale patrimoniului natural ce se supun
regimului special de protecţie, conservare şi utilizare durabilă;

n

constituirea, organizarea şi dezvoltarea reţelei naţionale de arii naturale
protejate, precum şi a regimului acesteia;

n

regimul de administrare a ariilor naturale protejate şi procedurile de instituire a
regimului de protecţie pentru alte arii naturale şi bunuri ale patrimoniului
natural;

n

măsurile pentru protecţia şi conservarea speciilor de animale şi plante sălbatice
periclitate, vulnerabile, endemice şi/sau rare, precum şi cele pentru protecţia
formaţiunilor geomorfologice şi peisagistice de interes ecologic, ştiinţific,
estetic, cultural-istoric şi de altă natură, a bunurilor naturale de interes
speologic, paleontologic, geologic, antropologic şi a altor bunuri naturale cu
valoare de patrimoniu natural, existente în perimetrele ariilor naturale
protejate şi/sau în afara acestora;

n

responsabilităţile şi atribuţiile pentru punerea în aplicare a prevederilor legale.

Categorii de arii naturale protejate în România
Pentru asigurarea măsurilor speciale de protecţie şi conservare in situ
bunurilor patrimoniului natural se instituie un regim diferenţiat de protecţie,
conservare şi utilizare, potrivit următoarelor categorii de arii naturale
protejate:
n

de interes naţional:
ional rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale
naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale;

n

de interes internaţional:
ional situri naturale ale patrimoniului natural universal,
geoparcuri, zone umede de importanţă internatională, rezervaţii ale biosferei;

n

de interes comunitar sau situri "Natura 2000": situri de importanţă
comunitară, arii speciale de conservare, arii de protectie specială avifaunistică;

n

de interes judeţean sau local:
local stabilite numai pe domeniul public/privat al
unitatilor administrativ-teritoriale, după caz.

Ce protejează Reteaua Ecologică Europeană Natura 2000?
Este o reţea europeană de zone protejate care cuprinde un eşantion reprezentativ de
specii sălbatice şi habitate naturale de interes comunitar, constituită în vederea
garantării menţinerii acestora pe termen lung, având în vedere faptul că natura asigură
resursele necesare pentru dezvoltarea sistemului socio-economic.
Realizarea Reţelei Natura 2000 se bazează pe două Directive ale Uniunii Europene:
n

Directiva Habitate (Directiva 92/ 43 din 1992 privind Conservarea Habitatelor
Naturale si a Faunei si Florei Salbatice)

n

Directiva Păsări (Directiva 79/ 409 din 1979 referitoare la conservarea păsărilor
sălbatice).
Aceste directive reglementează modul de selectare şi desemnare a siturilor şi protecţia
acestora.
În legislatia româneasca aceste două Directive sunt transpuse prin OUG nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si
faunei sălbatice.

Siturile "Natura 2000" desemnate sunt:
n
n

Arii Speciale de Conservare (SAC - Special Areas of Conservation)
constituite conform Directivei Habitate
Arii de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA - Special Protection
Areas), constituite conform Directivei Pasari.
La nivel naţional pentru desemnarea Siturilor NATURA 2000 există două acte
normative şi anume:

n

n

H.G. nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura
2000 în România
Ordin nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Vă mulţumesc pentru atenţie!

“Conservare in situ”
Protecţia şi conservarea bunurilor patrimoniului
natural în mediul lor natural de geneză, existenţă şi
evoluţie.

