














 

 

 

Observații consultare publică 

Ref. la: proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind Modalitatatea de 

modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes național prin scoaterea unor suprafeţe 

din interiorul acesteia, dacă, pentru suprafeţele 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 

 

 

Reiau si in scris punctul de vedere exprimat in discuțiile de la MMAP  

1. Legea si deci si OM incalca principiul prin care ar trebui legiferate situatii generale si nu 

exceptii. Situatiile licentelor emise inainte de 2007 care se suprapun cu suprafetele ariilor naturale 

protejate sunt exceptii si ar trebui tratate ca atare, nu ca regula legiferata. 

2. Din moment ce statul roman a infiintat ariile naturale protejate prin acte normative, aceasta 

inseamna ca si-a asumat protectia lor, ca prioritate fata de alte aspecte, conform principiilor 

stabilite prin OUG 57/2007. Aceste acte normative de infiintare si stabilire a limitelor ariilor 

protejate au fost supuse inclusiv dezbaterilor publice, in cadrul acestora se puteau corecta 

suprapunerile. 

3. Este nevoie de o lista la zi cu licentele eliberate inainte de 2007 si care inca mai sunt active pt. 

a cunoaste impactul legii si OM si a stii daca acestea mai au obiect, intrucat licentele de exploatare 

au valabilitate de 20 de ani, iar conform legislatiei actuale acestea nu se pot prelungi, fiind chiar 

lovite de caducitate. 

4. Este nevoie de analiza juridica a aplicarii legii si OM, intrucat legea se refera exclusiv la arii 

protejate de interes comunitar, iar legislatia nationala in domeniul mineritului (legea minelor) si 

mediului (legea mediului si OUG 57/2007) si cea comunitara (directivele pasari si habitate), 

stabileste limitari si interdictii referitoare la mineritul pe suprafata acestora. De exemplu chiar 

legea minelor interzice mineritul in parcurile nationale. Altfel exista riscul ca licentele de 

exploatare si avizele de mediu sa fie atacate si anulate in instanta. 

5. Pt. respectarea prevederilor legii, in lista documentelor solicitate pt. scoaterea unor suprafete, 

trebuie trecut si actul normativ pentru instituirea regimului de arie naturala protejata pentru alta 

suprafata, nu numai studiul de fundamentare, fiindca acesta nu inseamna ca acea suprafata a si fost 

inclusa in aria protejata. 

6. Fiindca legea se refera exclusiv la arii protejate de interes national, ea si OM nu se pot aplica si 

celor de interes comunitar, inclusiv acelor suprafete in care aceste doua categorii se suprapun. 

Altfel s-ar incalca directivele europene, asa cum o arata si raspunsul primit de la DG Environment 

si  jurispridenta europeana in domeniu. 



Astfel, Art. 4 al anexei la OM ar trebui sa fie clar in acest sens:  

Prezenta Modalitate de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes național prin 

scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia, dacă, pentru suprafeţele 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 nu are aplicabilitate 

asupra acelor suprafete pe care exista alt statut de arie naturala protejata (comunitar, internațional). 

Parerea mea este ca ne batem capul degeaba cu un demers pur politic, fiindca legea nu se poate 

aplica. 

Numai bine! 


