
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea I. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor 

naturale şi constituirea administraţiilor acestora 

Secţiunea a II - a: Motivul emiterii proiectului de act normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

Prin Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional – 

secţiunea a III-a – zone protejate, a fost instituit Parcul Național 

Munții Rodnei, iar limitele acestuia au fost descrise la punctul III 

litera g) din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern 230/2003 privind 

delimitarea rezervaţiilor biosferei, a parcurilor naţionale şi 

parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora.  

Ulterior, în anul 2007, în baza directivelor pentru natură – 

Directiva Habitate și Directiva Păsări – pe suprafața Parcului a fost 

instituit regimul de sit Natura 2000, Parcul fiind declarat succesiv 

sit de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei și arie de 

protecție specială avifaunistică ROSPA0085 Munții Rodnei. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2000 privind aprobarea unei 

licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată 

între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea 

Comercială "Macon" - S.A. în perimetrul Anieş - Valea Secii din 

judeţul Bistriţa-Năsăud a fost aprobată licența de exploatare nr. 

180/26.03.1999, transferată ulterior către S.C. VALSECMAR 

S.R.L. 

S.C. VALSECMAR S.R.L. a depus la Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor prin adresele nr. 180/11.12.2019 și 45/20.02.2020 

solicitarea de modificare a limitelor Parcului Național Munții 

Rodnei. Documentația a fost depusă în baza art. 561 alin. (4) și art. 

11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 

a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.   

În 2018, a fost publicată Legea nr. 158/2018 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, care introduce posibilitatea 

modificării limitelor ariilor de interes național, prin scoaterea unor 

suprafețe din interiorul acestora, dacă pentru suprafețele 

respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a 

Guvernului, licenţe de concesiune pentru exploatarea de resurse 

minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare. 

Legea nr. 158/2018 instituie, totodată, obligativitatea compensării 



 

 

suprafețelor scoase în afara limitelor ariilor naturale protejate 

generate de aceste situații derogatorii  prin instituirea, prin grija și 

cheltuiala titularului de licență, a regimului de arie naturală 

protejată pe o altă suprafaţă adiacentă ariei naturale protejate din 

care s-a efectuat scoaterea, situată oriunde pe graniţa acesteia, 

suprafaţa minimă adusă în compensare fiind echivalentă cu 

suprafaţa scoasă de pe teritoriul ariei naturale protejate, majorată 

cu zona-tampon. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2020 pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind 

delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi 

parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 897 din 2 octombrie 2020, a fost 

realizată activitatea de compensare a suprafeței aferente, prin 

introducerea în limitele parcului a suprafeței delimitate de 

coordonatele Stereo 1970 din Anexa la această hotărâre.  

2. Schimbări 

preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului are drept scop 

modificarea limitei sudice a Parcului Național Munții Rodnei, prin 

eliminarea din suprafața acestuia a suprafeței  care se află pe limita 

sudică a Parcului Național Munții Rodnei, reprezentată de 

suprafața exploatației miniere Anieș-Valea Secii, drumurile de 

acces la aceasta și zona tampon, în lățime de 100 de metri pe toată 

lungimea de grănițuire între suprafața exploatării miniere și Parcul 

Național Munții Rodnei.  

Coordonatele, în sistem Stereo 70, pentru delimitarea suprafețelor 

care se scot din Parcul Național Munții Rodnei sunt prevăzute în 

anexa la prezenta hotărâre.  

Suprafața eliminată din Parcul Național Munții Rodnei prin 

modificarea Anexei nr. 1  la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 

păstrează, în continuare, statutul de sit Natura 2000. 

3. Alte informaţii Acest proiect de hotărâre este complementar proiectului de 

Hotărâre a Guvernului nr. 807/2020 pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind 

delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi 

parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 897 din 2 octombrie 2020. 

Suprafața ce se propune spre eliminare din Parcul Național Munții 

Rodnei, respectiv suprafața aferentă exploatației miniere Anieș-

Valea Secii, a drumurilor de acces la aceasta și a zonei tampon, în 

lățime de 100 de metri pe toată lungimea de grănițuire între 

suprafața exploatării miniere și Parcul Național Munții Rodnei își 

păstrează, în continuare, statutul de sit Natura 2000, respectiv va fi 

parte din situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții 

Rodnei și din aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0085 



 

 

Munții Rodnei. 

Secţiunea a III-a: Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1.Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1^1. Impactul asupra 

mediului                                             

concurenţial şi 

domeniului                                 

ajutoarelor de stat         

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra 

mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a IV-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

1.Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care:  

a) buget de stat, din 

acesta:             

  (i) impozit pe profit                  

  (ii) impozit pe venit                  

b) bugete locale:                         

 (i) impozit pe profit                         

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat:  

 (i) contribuţii de 

asigurări     

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

2.Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care:  

a) buget de stat, din 

acesta:             

   (i) cheltuieli de 

personal             

  (ii) bunuri şi servicii                

 b) bugete locale:                         

  (i) cheltuieli de personal             

  (ii) bunuri şi servicii                          

 c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat:  

  (i) cheltuieli de personal                     

  (ii) bunuri şi servicii            

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.Impact financiar, 

plus/minus, din care:  

a) buget de stat                          

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

b) bugete locale 

4.Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau a cheltuielilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a V-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative 

necesare pentru                                          

aplicarea prevederilor         

proiectului de act 

normativ:                                            

a) acte normative în 

vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, 

ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de 

act normativ;                                          

b) acte normative ce 

urmează a fi modificate 

ca urmare a                        

implementării noilor 

dispoziţii. 

Consecutiv publicării prezentei hotărâri  în Monitorul Oficial al 

României se actualizează și Ordinul ministrului mediului nr. 

307/2019 privind aprobarea planului de management și al 

regulamentului Parcului Național Munții Rodnei, ale ROSCI0125 

Munții Rodnei, ale ROSPA0085 Munții Rodnei și ale celorlalte 

arii naturale protejate de interes național incluse. 

 

2. Conformitatea 

proiectului de act 

normativ cu legislaţia 

comunitară  în cazul 

proiectelor ce transpun                                      

prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative 

necesare aplicării directe 

a actelor normative 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de 

Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative 

şi/sau documente 

internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a VI-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 



 

 

1.Informaţii privind 

procesul de consultare cu 

organizaţii 

neguvernamentale, 

institute de cercetare şi 

alte organism implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea 

alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc 

consultarea, precum şi a 

modului  în care 

activitatea acestor 

organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de 

act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate 

cu autorităţile 

administraţiei publice 

locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ 

are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de 

consultare a structurilor 

asociative ale 

autorităţilor 

administraţiei publice 

locale la elaborarea 

proiectelor de acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările 

desfăşurate în cadrul 

consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu 

prevederile Hotărârii 

Guvernului  nr. 750/2005 

privind constituirea 

consiliilor 

interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind 

avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ; 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării; 

c) Consiliul Economic şi 

În cadrul procesului de adoptare, acest act normativ urmează sa fie 

avizat de Consiliul Legislativ. 

 



 

 

Social; 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi. 

6. Alte informaţii Se va actualiza Ordinul ministrului mediului nr. 307/2019 privind 

aprobarea planului de management și al regulamentului Parcului 

Național Munții Rodnei, ale ROSCI0125 Munții Rodnei, ale 

ROSPA0085 Munții Rodnei și ale celorlalte arii naturale protejate 

de interes național incluse. 

Secţiunea a VII-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

necesitatea elaborării 

proiectului de act 

normativ 

Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

2. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

eventualul impact asupra 

mediului în urma 

implementării proiectului 

de act normativ, precum 

şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a VIII-a: Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în 

aplicare a proiectului de 

act normativ de către 

autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau 

locale, înfiinţarea de noi 

organisme sau extinderea 

competenţelor 

instituţiilor existente 

Nu au fost identificate. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 



 

 

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea 

rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea 

administraţiilor acestora, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi de 

Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 
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