Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22/12/2005 privind protecţia mediului
aprobata prin L 265/2006
Având în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de ţara noastră în procesul de
integrare europeană, este imperios necesară adoptarea, în regim de urgenţă, a prezentului act
normativ, în baza căruia să poată fi adoptată legislaţia subsecventă în domeniul protecţiei mediului
şi tinând cont de necesitatea creării cadrului unitar prin care se statuează principiile care
guvernează întreaga activitate de protecţie a mediului şi care trasează direcţiile de reglementare a
activităţilor economice în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării durabile, elemente care vizează
interesul public şi care constituie situaţii de urgenţă extraordinare.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă
prezenta ordonanţă de urgenţă:
CAPITOLUL I Principii şi dispoziţii generale
Art. 1. (1) Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie un ansamblu de reglementari
juridice privind protectia mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si
elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila.
(2) Mediul reprezinta ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul,
subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile
organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzand
elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale si spirituale, calitatea vietii si
conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului.
Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarea semnificaţie:
...............
2. acte de reglementare - avizele de mediu, avizul Natura 2000, acordul de mediu, acordul de
import/export plante si/sau animale salbatice non-CITES, permisul CITES, autorizatia privind
emisiile de gaze cu efect de sera, acordul de import pentru organisme modificate genetic,
autorizatia/autorizatia integrata de mediu, autorizatia privind activitatile cu organisme modificate
genetic;
...............
6. arie naturală protejată - zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, 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;
7. arie specială de conservare - arie de interes comunitar desemnată printr-un act statutar,
administrativ şi/sau contractual în scopul aplicării măsurilor de conservare necesare pentru
menţinerea sau restaurarea unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale şi/sau a
populaţiilor speciilor pentru care a fost desemnată;
...............
d) aviz Natura 2000 - act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia
mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de
floră şi faună sălbatică în planul sau programul supus adoptării;
...............
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15. biodiversitate - variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice
continentale şi complexelor ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifică, interspecifică şi
diversitatea ecosistemelor;
...............
23. dezvoltare durabilă - dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a
compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi;
24. echilibru ecologic - ansamblul stărilor şi interrelaţiilor dintre elementele componente ale unui
sistem ecologic, care asigură menţinerea structurii, funcţionarea şi dinamica ideală a acestuia;
25. ecosistem - complex dinamic de comunităţi de plante, animale şi microorganisme şi mediul
abiotic, care interacţionează într-o unitate funcţională;
26. ecoturism - formă de turism în care principalul obiectiv este observarea şi conştientizarea
valorii naturii şi a tradiţiilor locale şi care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să contribuie la conservarea şi protecţia naturii;
b) să utilizeze resursele umane locale;
c) să aibă caracter educativ, respect pentru natură - conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor
locale;
d) să aibă impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural şi socio-cultural;
...............
29. eticheta ecologică - un simbol grafic şi/sau un scurt text descriptiv aplicat pe ambalaj, într-o
broşură sau alt document informativ, care însoţeşte produsul şi care oferă informaţii despre cel
puţin unul şi cel mult trei tipuri de impact asupra mediului;
...............
31. evaluarea impactului asupra mediului - proces menit să identifice, să descrie şi să
stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi
indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor
şi a mediului;
...............
33. exemplar - orice plantă sau animal în stare vie sau moartă, sau orice parte sau derivat din
acestea, precum şi orice alte produse care conţin părţi sau derivate din acestea, aşa cum sunt
specificate în documentele ce le însoţesc, pe ambalaje, pe mărci sau etichete sau în orice alte
situaţii;
...............
35. habitat natural - arie terestră, acvatică sau subterană, în stare naturală sau seminaturală, ce
se diferenţiază prin caracteristici geografice, abiotice şi biotice;
36. habitat natural de interes comunitar - acel tip de habitat care:
a) este în pericol de dispariţie în arealul său natural; sau
b) are un areal natural redus fie ca urmare a restrângerii acestuia fie datorită faptului că în mod
natural suprafaţa sa este redusă; sau
c) prezintă eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe din cele
cinci regiuni biogeografice: alpină, continentală, panonică, stepică şi pontică;
37. habitat al unei specii - mediul natural sau seminatural definit prin factori abiotici şi biotici în
care trăieşte o specie în oricare stadiu al ciclului sau biologic;
...............
42. mediu geologic - ansamblul structurilor geologice de la suprafaţa pământului în adâncime:
sol, ape subterane, formaţiuni geologice;
...............
45. monument al naturii - specii de plante şi animale rare sau periclitate, arbori izolaţi, formaţiuni
şi structuri geologice de interes ştiinţific sau peisagistic;
...............
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60. resurse naturale - totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea
umană: resurse neregenerabile - minerale şi combustibili fosili, regenerabile - apă, aer, sol, floră,
fauna sălbatică, inclusiv cele inepuizabile - energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor;
...............
62. sit de interes comunitar - arie/sit care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care
există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea stării de conservare favorabilă a
habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar şi care pot contribui astfel semnificativ la
coerenţa reţelei NATURA 2000 şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în
regiunea sau regiunile respective. Pentru speciile de animale ce ocupă arii întinse de răspândire,
ariile de interes comunitar corespund zonelor din teritoriile în care aceste specii sunt prezente în
mod natural şi în care sunt prezenţi factorii abiotici şi biologici esenţiali pentru existenţa şi
reproducerea acestora.
63. specii de interes comunitar - specii care pe teritoriul Uniunii Europene sunt:
a) periclitate, cu excepţia celor al căror areal natural este situat la limita de distribuţie în areal şi
care nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vest-palearctică; sau
b) vulnerabile, speciile a căror încadrare în categoria celor periclitate este probabilă într-un viitor
apropiat dacă acţiunea factorilor perturbatori persistă; sau
c) rare, speciile ale căror populaţii sunt reduse din punct de vedere al distribuţiei sau/şi numeric
şi care chiar dacă nu sunt în prezent periclitate sau vulnerabile, riscă să devină. Aceste specii sunt
localizate pe arii geografice restrânse sau sunt rar dispersate pe suprafeţe largi; sau
d) endemice şi care necesită o atenţie specială datorită caracteristicilor specifice ale habitatului
lor şi/sau a impactului potenţial pe care îl are exploatarea acestora asupra stării de conservare
64. stare de conservare a unui habitat natural - totalitatea factorilor ce acţionează asupra unui
habitat natural şi a speciilor caracteristice acestuia şi care pot influenţa pe termen lung atât
distribuţia naturală, structura şi funcţiile acestuia, cât şi supravieţuirea speciilor caracteristice;
65. stare de conservare a unei specii - totalitatea factorilor ce acţionează asupra unei specii şi
care pot influenţa pe termen lung distribuţia şi abundenţa populaţiilor speciei respective;
...............
73. vecinătatea ariei naturale protejate - zona din afara limitei unei arii naturale protejate din care
se poate genera un impact asupra ariei naturale protejate de către un proiect sau o activitate în
funcţie de natura, mărimea şi/sau localizarea acestora;
74. zonă umedă - întindere de bălţi, mlaştini, turbării, de ape naturale sau artificiale, permanente
sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră sau sărată, inclusiv
întinderea de apă marină a cărei adâncime la reflux nu depăşeşte 6 m.
Art. 3. - Principiile şi elementele strategice ce stau la baza prezentei ordonanţe de urgenţă sunt:
...............
f) principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;
...............
Art. 4. - Modalitatile de implementare a principiilor si a elementelor strategice sunt:
...............;
q) dezvoltarea reţelei naţionale de arii protejate pentru menţinerea stării favorabile de conservare
a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene - Natura 2000;
...............
Art. 5. - Statul recunoaşte oricărei persoane dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic,
garantând în acest scop:
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a) accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute
de legislaţia în vigoare;
b) dreptul de asociere in organizatii pentru protectia mediului;
c) dreptul de a fi consultat in procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii si legislatiei
de mediu, emiterea actelor de reglementare in domeniu, elaborarea planurilor si programelor;
d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizatiilor pentru protectia mediului,
autoritatilor administrative si/sau judecatoresti, dupa caz, in probleme de mediu, indiferent daca s-a
produs sau nu un prejudiciu;
e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit.
Art. 6. - (1) Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru
îndeplinirea obligaţiilor rezultate din implementarea legislaţiei comunitare din domeniul mediului şi
pentru programe de protecţie a mediului şi colaborează cu autorităţile publice centrale şi teritoriale
pentru protecţia mediului în vederea realizării acestora.
...............
CAPITOLUL VIII Conservarea biodiversităţii şi arii naturale protejate
Art. 49. - (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului impreuna cu autoritatile
publice centrale si locale, dupa caz, elaboreaza reglementari tehnice privind masurile de protectie
a ecosistemelor, de conservare si utilizare durabila a componentelor diversitatii biologice.
(2) Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
se supun prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi legislaţiei specifice în vigoare.
(3) La proiectarea lucrarilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate este
obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia, urmata de avansarea solutiilor
tehnice de mentinere a zonelor de habitat natural, de conservare a functiilor ecosistemelor si de
protectie a speciilor salbatice de flora si fauna, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea
alternativei si a conditiilor impuse prin acordul de mediu, automonitorizarea, precum si
monitorizarea de catre structurile de administrare, pana la indeplinirea acestora.
(4) Deţinătorii cu orice titlu de suprafeţe terestre şi acvatice supuse refacerii ecologice sau aflate
într-o arie naturală protejată au obligaţia de a aplica şi/sau respecta măsurile stabilite de
autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
Art. 50. - (1) Proprietarii de terenuri extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor
restricţii de utilizare, conform legislaţiei specifice în domeniu, sunt scutiţi de plata impozitului pe
teren.
(2) Scutirea de la plata impozitului pe teren se acordă în baza unei confirmări emisă de structura
de administrare a ariei naturale protejate sau de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
Art. 51. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte lista siturilor de
interes comunitar şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică, pe care o transmite Comisiei
Europene la data aderării, împreună cu Formularele standard Natura 2000, completate pentru
fiecare sit în parte.
(2) Formularul Standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană se aprobă prin ordin al
conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
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(3) Siturile de interes comunitar se declară prin ordin al autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului, iar după recunoaşterea statutului lor de către Comisia Europeană devin arii
speciale de conservare şi se declară prin hotărâre a Guvernului.
(4) Managementul siturilor de interes comunitar necesită planuri de management adecvate
specifice sau integrate în alte planuri de management şi măsuri legale, administrative sau
contractuale în scopul evitării deteriorării habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor ca şi
perturbarea speciilor pentru care zonele au fost desemnate. Orice plan sau proiect indirect legat
sau necesar pentru gestiunea sitului, dar susceptibil de a-l afecta într-un mod semnificativ, face
obiectul unui studiu pentru evaluarea impactului, ţinând cont de obiectivele de conservare a ariei şi
cu consultarea publicului. Nu sunt acceptate planuri sau proiecte în siturile respective care
afectează aria.
(4^1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului raporteaza Comisiei Europene stadiul
indeplinirii masurilor prevazute in normele Uniunii Europene privind protectia naturii.
(5) Pentru administrarea parcurilor nationale, parcurilor naturale, a siturilor de interes comunitar si
a ariilor de protectie speciala avifaunistice, a caror suprafata este mai mare de 4.000 ha, precum si
pentru coordonarea si monitorizarea celorlalte categorii de arii naturale protejate se infiinteaza
Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate si Conservarea Biodiversitatii, institutie publica, in
subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, finantata din venituri proprii si
subventii acordate de la bugetul de stat, care are in subordine si/sau in coordonare structuri de
administrare special constituite, cu personalitate juridica..
(6) Structura organizatorică, numărul de personal, atribuţiile şi competenţele Agenţiei Naţionale
pentru Arii Naturale Protejate şi Conservarea Biodiversităţii, se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 12 luni
de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 52. - (1) Respectarea prevederilor din regulamentele şi planurile de management ale ariilor
naturale protejate, aprobate conform prevederilor legale, este obligatorie.
(2) In ariile naturale protejate sunt interzise:
a) desfasurarea programelor, proiectelor si activitatilor care contravin planurilor de management
sau regulamentelor ariilor naturale protejate;
b) schimbarea destinatiei terenurilor fara aprobarea structurilor de administrare;
c) pasunatul si amplasarea de stane si locuri de tarlire fara aprobarea structurilor de
administrare;
d) activitati comerciale de tip comert ambulant, fara aprobarea structurilor de administrare..
(3) Pe teritoriul ariilor naturale protejate, pe lângă interdicţiile prevăzute în planurile de
management şi regulamente, sunt interzise:
a) distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, construcţiile, împrejmuirile,
barierele, plăcile, stâlpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajări aflate în inventarul ariilor
naturale protejate;
b) aprinderea şi folosirea focului deschis în afara vetrelor special amenajate şi semnalizate în
acest scop de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;
c) abandonarea deşeurilor în afara locurilor special amenajate şi semnalizate pentru colectare
dacă există;
d) accesul cu mijloace motorizate care utilizeaza carburanti fosili pe suprafata ariilor naturale
protejate, in scopul practicarii de sporturi, in afara drumurilor permise accesului public si a
terenurilor special amenajate;
e) exploatarea oricăror resurse minerale neregenerabile din parcurile naţionale, rezervaţiile
naturale, rezervaţiile ştiinţifice, monumentele naturii şi din zonele de conservare specială ale
parcurilor naturale. În parcurile naturale în afara zonelor de conservare specială, exploatarea
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oricăror resurse minerale neregenerabile este permisă numai dacă acest lucru este prevăzut în
mod explicit în planurile de management şi regulamentele acestora.
(4) Pentru orice proiect finanţat din fonduri comunitare este necesară obţinerea avizului Natura
2000. Competenţele şi procedura de emitere a avizului Natura 2000 se stabilesc prin ordin al
conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 12 luni de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 53. - (1) Introducerea pe teritoriul ţării, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, de culturi de
microorganisme, a exemplarelor de plante şi animale sălbatice vii, fără acordul pentru import al
speciilor non-CITES sau, respectiv, permisului CITES pentru celelalte specii, este interzisă.
(2) Exportul speciilor de plante şi animale din flora şi fauna sălbatică se realizează pe baza
acordului pentru export al speciilor non-CITES şi, respectiv, permisul CITES, pentru celelalte
specii.
(3) Competenţele şi procedura de emitere a acordului de import/export plante şi/sau animale
sălbatice non-CITES şi ale permisului CITES sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii
publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Activităţile de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă a
plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau a unor părţi ori produse
ale acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată, se pot organiza şi desfăşura numai de
persoane fizice sau juridice autorizate de autorităţile publice judeţene pentru protecţia mediului.
Art. 54. - De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana cultivarea sau testarea plantelor
superioare modificate genetic se va supune acquis-ului comunitar.
(2) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in Romania se interzice cultivarea
plantelor superioare modificate genetic, altele decat cele acceptate in Uniunea Europeana.
(3) Distanta minima fata de ariile naturale protejate, in care activitatea de cultivare si/sau de
testare a plantelor superioare modificate genetic este interzisa, se stabileste prin ordin comun al
conducatorilor autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodaririi apelor si
autoritatii publice centrale pentru agricultura, paduri si dezvoltare rurala.
CAPITOLUL IX Protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice
Art. 58. - Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:
a) să execute toate lucrările de refacere a resurselor naturale, de asigurare a migrării faunei
acvatice şi de ameliorare a calităţii apei, prevăzute cu termen în avizul sau autorizaţia de
gospodărire a apelor, precum şi în autorizaţia de mediu, şi să monitorizeze zona de impact;
...............
e) să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de
suprafaţă;
f) să nu deverseze în apele de suprafaţă, subterane şi maritime ape uzate, fecaloid menajere,
substanţe petroliere, substanţe prioritare/prioritar periculoase;
g) să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede şi de coastă
deşeuri de orice fel şi să nu introducă în ape substanţe explozive, tensiune electrică, narcotice,
substanţe prioritare/prioritar periculoase.
...............
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CAPITOLUL XI Protecţia solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre
...............
Art. 68. - Deţinătorii de terenuri, cu orice titlu, precum şi orice persoană fizică sau juridică care
desfăşoară o activitate pe un teren, fără a avea un titlu juridic, au următoarele obligaţii:
a) să prevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calităţii mediului geologic;
b) să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în
special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţii rutiere, feroviare şi de navigaţie;
c) să respecte orice alte obligaţii prevăzute de reglementările legale în domeniu.
Art. 69. - Deţinătorii cu orice titlu ai fondului forestier, ai vegetaţiei forestiere din afara fondului
forestier şi ai pajiştilor, precum şi orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară o activitate pe
un astfel de teren, fără a avea un titlu juridic, au următoarele obligaţii:
a) să menţină suprafaţa împădurită a fondului forestier, a vegetaţiei forestiere din afara fondului
forestier, inclusiv a jnepenişurilor, tufişurilor şi pajiştilor existente, fiind interzisă reducerea
acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
b) să exploateze masa lemnoasă în condiţiile legii precum şi să ia măsuri de reîmpădurire şi,
respectiv de completare a regenerărilor naturale;
c) să gestioneze corespunzător deşeurile de exploatare rezultate, în condiţiile prevăzute de lege;
d) să asigure respectarea regulilor silvice de exploatare şi transport tehnologic al lemnului,
stabilite conform legii, în scopul menţinerii biodiversităţii pădurilor şi a echilibrului ecologic;
e) să respecte regimul silvic în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul silviculturii şi
protecţiei mediului;
f) să asigure aplicarea măsurilor specifice de conservare pentru pădurile cu funcţii speciale de
protecţie, situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare şi eroziune, pe
grohotişuri, stâncării, la limita superioară de altitudine a vegetaţiei forestiere, precum şi pentru alte
asemenea păduri;
g) să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaţiei lemnoase de pe păşunile
împădurite care îndeplinesc funcţii de protecţie a solului şi a resurselor de apă;
h) să asigure exploatarea raţională, organizarea şi amenajarea pajiştilor, în funcţie de
capacitatea de refacere a acestora;
i) să exploateze resursele pădurii, fondul cinegetic şi piscicol, potrivit prevederilor legale în
domeniu;
j) să exploateze pajiştile, în limitele bonităţii, cu numărul şi speciile de animale şi în perioada
stabilită, în baza studiilor de specialitate şi a prevederilor legale specifice;
k) să protejeze patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol şi al pajiştilor din cadrul ariilor naturale
protejate, în termenii stabiliţi prin planurile de management şi regulamentele specifice;
l) să sesizeze autorităţile pentru protecţia mediului despre accidente sau activităţi care afectează
ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre.
CAPITOLUL XII Protecţia aşezărilor umane
Art. 70. - Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale,
precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:
a) sa imbunatateasca microclimatul localitatilor, prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a
luciilor de apa din interiorul si din zonele limitrofe acestora, sa infrumuseteze si sa protejeze
peisajul, sa mentina curatenia stradala;
b) să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri de
menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii
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de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de protecţie sanitară a captărilor
de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
c) să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind amplasarea
obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de
epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi,
fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de sănătate şi de
confort a populaţiei;
d) să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor cu
risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu;
e) să respecte regimul de protecţie specială a localităţilor balneoclimaterice, a zonelor de interes
turistic şi de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a monumentelor naturii. Sunt
interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor activităţi cu efecte dăunătoare în perimetrul
şi în zonele de protecţie a acestora;
f) sa adopte elemente arhitecturale adecvate, sa optimizeze densitatea de locuire, concomitent
cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a
perdelelor de protectie stradala, a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si
recreativa, in conformitate cu planurile de urbanism si amenajarea teritoriului;
g) să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri
de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în
anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate
tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului;
h) să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice
fel;
i) să adopte măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la întreţinerea şi
înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi
dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi;
j) să iniţieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de întreţinere şi dezvoltare a canalizării.
Art. 71. - Schimbarea destinatiei terenurilor prevazute in planurile urbanistice ca spatii verzi
amenajate este interzisa.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) terenurile proprietate privata, prevazute in planurile
urbanistice ca zone verzi, sau spatiile plantate neprotejate a caror destinatie poate fi schimbata
numai cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare.
...............
CAPITOLUL XIV Atribuţii şi răspunderi
Secţiunea a 3-a Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
Art. 94. - (1) Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice, în
care scop:
...............
g) realizează, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de
persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control;
h) se supun dispoziţiei scrise de încetare a activităţii;
i) suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind
condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte";
...............
m) depozitează deşeurile de orice fel numai pe amplasamente autorizate în acest sens;
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n) nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente
pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru
situaţii de urgenţă;
o) aplică măsurile de conservare stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului
pe suprafeţele terestre şi acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale pe care le
gestionează precum şi pentru refacerea ecologică a acestora;
p) nu folosesc momeli periculoase în activităţile de pescuit şi vânătoare, cu excepţia cazurilor
special autorizate:
q) asigură condiţii optime de viaţă, în conformitate cu prevederile legale, animalelor sălbatice
ţinute în captivitate legal, sub diferite forme;
r) asigura luarea masurilor de salubrizare a terenurilor detinute cu orice titlu, neocupate productiv
sau functional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiere, feroviare si de
navigatie;
s) să se legitimeze la solicitarea expresă a personalului de inspecţie şi control prevăzut în
prezenta ordonanţă de urgenţă.
...............
(4) Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii în vederea respectării regimului ariilor
naturale protejate:
a) sa respecte prevederile planurilor de management si ale regulamentelor ariilor naturale
protejate ;
b) să nu desfăşoare activităţi care contravin planurilor de management sau regulamentelor ariilor
naturale protejate, precum şi prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
c) abrogat
d) să permită accesul în aria naturală protejată a administratorilor sau custozilor precum şi a
împuterniciţilor acestora pe terenurile deţinute cu orice titlu.
Art. 95. - (1) Răspunderea pentru prejudiciul adus mediului are caracter obiectiv, independent de
culpă. În cazul pluralităţii autorilor, răspunderea este solidară.
(2) În mod excepţional, răspunderea poate fi şi subiectivă pentru prejudiciile cauzate speciilor
protejate şi habitatelor naturale, conform reglementărilor specifice.
(3) Prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului se realizează conform prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor specifice.
CAPITOLUL XV Sancţiuni
Art. 96. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000
lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane
juridice, incalcarea urmatoarelor prevederi legale:
...............
9. obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile,
stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia
mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;
10. obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua măsuri de
salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul
căilor de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie;
11. obligaţiile deţinătorilor cu orice titlu ai suprafeţelor de teren de a proteja flora şi fauna
sălbatică existente pe acestea, în sensul menţinerii echilibrului ecologic şi conservării
biodiversităţii, precum şi exploatării durabile a resurselor în baza prevederilor legale în vigoare,
pentru a nu crea prejudicii mediului înconjurător şi sănătăţii umane;
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...............
15. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice,
după caz, de a nu degrada mediul prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
16. obligatia desfasurarii pe suprafata ariilor naturale protejate numai a acelor activitati conforme
prevederilor planurilor de management si regulamentelor ariilor naturale protejate;
...............
18. obligaţia de a nu distruge sau degrada panourile informative şi indicatoare, construcţiile,
împrejmuirile, barierele, plăcile, stâlpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajări de teritoriul
ariilor naturale protejate, din inventarul ariilor naturale protejate;
19. obligaţia de a aprinde şi folosi focul deschis doar în vetrele special amenajate şi semnalizate
în acest scop de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;
20. obligaţia de a nu abandona deşeuri pe teritoriul ariilor naturale protejate şi de a le evacua de
pe suprafaţa ariei naturale protejate sau de a le depozita doar în locuri special amenajate şi
semnalizate pentru colectare dacă există;
21. obligaţia de a nu intra pe suprafaţa ariilor naturale protejate şi a nu practica sporturi în afara
drumurilor permise accesului public cu mijloace motorizate bazate pe folosirea combustibililor fosili;
22. obligaţia de a respecta prevederile planurilor de management şi ale regulamentelor ariilor
naturale protejate aprobate conform prevederilor legale;
23. obligaţia de a se legitima la solicitarea expresă a personalului de inspecţie şi control prevăzut
în prezenta ordonanţă de urgenţă;
24. obligaţia de a nu exploata resurse minerale neregenerabile din parcurile naţionale,
rezervaţiile naturale, rezervaţiile ştiinţifice, monumentele naturii şi din zonele de conservare
specială ale parcurilor naturale şi obligaţia de a nu exploata resurse minerale neregenerabile din
parcurile naturale din zone situate în afara zonelor de conservare specială dacă acest lucru nu
este permis prin planurile de management ale parcurilor respective;
25. obligaţia de a permite accesul în aria protejată a administratorilor sau custozilor precum şi a
împuterniciţilor acestora pe terenurile deţinute cu orice titlu;
26. obligatia persoanelor fizice de a nu deversa in apele de suprafata sau subterane ape uzate,
fecaloid menajere;
...............
(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei
(RON), pentru persoane fizice, si de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), pentru persoane
juridice, incalcarea urmatoarelor prevederi legale:
...............
18. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a nu folosi îngrăşămintele chimice şi produsele de
protecţie a plantelor în zonele sau pe suprafeţele unde sunt instituite măsuri speciale de protecţie;
...............
21. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a nu folosi momeli periculoase în activităţile de
pescuit şi vânătoare, cu excepţia cazurilor special autorizate;
22. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a efectua evaluarea impactului asupra mediului la
proiectarea lucrărilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate, şi de avansare
a soluţiilor tehnice de menţinere a zonelor de habitat natural, de conservare a funcţiilor
ecosistemelor şi de ocrotire a organismelor vegetale şi animale, inclusiv a celor migratoare, cu
respectarea alternativei şi a condiţiilor impuse prin actul de reglementare, precum şi monitorizarea
proprie până la îndeplinirea acestora;
23. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care gestionează suprafeţele terestre şi acvatice
supuse unui regim de conservare ca habitate naturale sau pentru refacere ecologică, de a aplica
măsurile de conservare stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
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24. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a asigura condiţii optime de viaţă animalelor
sălbatice ţinute în captivitate legal, sub diferite forme;
25. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a nu exercita acţiuni care să ducă la distrugerea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice de pe cuprinsul ţării;
26. desfăşurarea de activităţi de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa
internă a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau a unor părţi ori
produse ale acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată, de persoane fizice sau juridice
neautorizate de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului;
27. obligatiile persoanelor fizice si juridice, care prospecteaza, exploreaza sau exploateaza
resursele naturale, de a remedia zonele in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost
afectate;
28. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a executa în termen toate lucrările de asigurare a
migrării faunei acvatice şi de ameliorare a calităţii apei prevăzute în actele de reglementare;
...............
32. obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu produce poluarea apelor de suprafata prin
spalarea de obiecte, produse, ambalaje, materiale;
33. obligatia persoanelor juridice de a nu deversa in apele de suprafata sau subterane ape uzate,
fecaloid menajere;
34. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a nu arunca şi de a nu depozita pe maluri, în albiile
râurilor, apele de suprafaţa şi în zonele umede deşeuri de orice fel;
35. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a nu introduce în apele de suprafaţă şi în zonele
umede substanţe explozive, tensiune electrică, narcotice sau alte substanţe periculoase.
(3) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei
(RON), pentru persoane fizice, si de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane
juridice, incalcarea urmatoarelor prevederi legale:
...............
14. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a suporta costul pentru repararea unui prejudiciu şi
de a înlătura urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului,
potrivit principiului "poluatorul plăteşte";
...............
(4) Amenzile aplicate în temeiul unei legi, ordonanţe de urgenţă, ordonanţe sau hotărâri ale
Guvernului din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor se fac 100% venit la bugetul de
stat, din care o cotă de 25%, aferentă fondului de stimulare a personalului, se virează de către
unităţile Trezoreriei Statului în contul autorităţii din care face parte agentul constatator, pe baza
situaţiilor financiare lunare întocmite şi prezentate de către autorităţile competente pentru protecţia
mediului, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea acestora, şi este evidenţiată într-un cont
distinct care se gestionează în regim extrabugetar.
Art. 97. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 96 se
realizeaza de:
a) comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu si Administratiei
Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;
b) autoritatile administratiei publice locale si personalul imputernicit al acestora;
c) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Ministerul Apararii Nationale si
Ministerul Administratiei si Internelor prin personalul imputernicit, in domeniile lor de activitate,
conform atributiilor stabilite prin lege.
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(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 96 se realizeaza si de
personalul structurilor de administrare si custozii ariilor naturale protejate, numai pe teritoriul ariei
naturale protejate administrate.
(3) Dispoziţiile art. 96 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii
prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în
procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
(5) Actele de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori din cadrul autorităţilor
prevăzute la alin. (1) sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele
prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 98. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu
amenda penala de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON) urmatoarele fapte, daca au fost de
natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:
1. arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe
terenurile supuse refacerii ecologice;
...............
(2) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda
penala de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON) urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa
puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:
...............
5. nerespectarea restricţiilor şi a interdicţiilor la vânat şi pescuit ale unor specii protejate sau
oprite temporar prin lege şi în zonele cu regim de protecţie integrală, potrivit reglementărilor
specifice;
...............
(5) În situaţia în care infracţiunile pedepsite conform alin. (3) şi (4) au pus în pericol sănătatea
sau integritatea corporală a unui număr mare de persoane, au avut vreuna dintre urmările
prevăzute în art. 182 din Codul penal ori au cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa este
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea
uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naţionale, pedeapsa este
închisoarea de la 7 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
(6) Tentativa se pedepseşte.
Art. 99. - (1) Constatarea şi cercetarea infracţiunilor se fac din oficiu de către organele de
urmărire penală, conform competenţelor legale.
(2) Descoperirea şi stabilirea, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, de către comisarii
Gărzii Naţionale de Mediu, Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, jandarmi şi
personalul împuternicit din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, a săvârşirii oricăreia dintre
infracţiunile prevăzute la art. 98, se aduce de îndată la cunoştinţa organului de urmărire penală
competent potrivit legii de procedură penală.
...............
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