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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SE NAT 

LEGE 

privind regimul ariilor naturale protejate urbane şi conservarea 
biodiversităţii urbane 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.!: Scopul prezentei legi îl constituie conservarea şi utilizarea durabilă a 
biodiversităţii urbane şi patrimoniului natural din mediul urban. 

Art.2: (1) Prezenta lege reglementează: 

a) asigurarea conservării biodiversităţii urbane în intravilanul 
oraşelor şi municipiilor din România şi în zona periurbană, prin conservarea 
habitatelor naturale inclusiv a elementelor geomorfologice şi peisagistice naturale 
şi cvasinaturale şi a florei şi faunei sălbatice; 

b) menlinerea sau restabilirea într-o stare de conservare 
favorabilă a biodiversităţii urbane; 

c) identificarea ariilor urbane cu elemente naturale care necesită 

un regim special de proteclie, pentru conservarea şi utilizarea durabilă a acestora, 
inclusiv prin declarare ca arie naturală protejată urbană; 

d) identificarea de coridoare ecologice şi coridoare verzi urbane 
existente sau potenliale la nivel urban şi periurban pentru interconectarea ariilor 
naturale protejate urbane şi altor zone naturale sau cvasinaturale din mediul urban 
şi periurban; 
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e) constituirea, organizarea şi dezvoltarea reţelei naUonale de arii 

naturale protejate urbane şi culoare ecologice urbane, precum şi a regimului 

acesteia; 
f) procedeul de instituire şi regimul de administrare a ariilor 

naturale protejate urbane; 
g) măsurile pentru protecjia şi conservarea elementelor specifice 

biodiversităţii urbane şi altor valori ale patrimoniului natural din intravilanul 

localităţilor urbane şi zona periurbană; 

h) responsabilităţile şi atribuliile pentru punerea în aplicare a 
prevederilor prezentei legi. 

(2) Normele prezentei legi vizează aspectele specific urbane ale 
conservării biodiversităjii şi patrimoniului natural, şi sunt prin urmare cu caracter 
de regulă complementar, suplimentar sau derogatoriu faţă de normele comune 
prevăzute de Ordonanţa de urgenlă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

aprobată prin Legea nr.49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, numită 

în continuare Ordonanţă de urgenjă a Guvernului nr.57/2007. 

Art.3: (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 

1. arie naturală protejată urbană - arie naturală protejată în sensul 
definit de art.4 pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007, situată în 
intravilanul unei localităli cu rang de oraş sau municipiu, sau/şi din apropierea 
intravilanului acesteia, dar cu caracter pronunţat natural sau cvasinatural şi valoare 
ecologică, peisagistică sau recreativă semnificativă; 

2. zonă naturală urbană - zonă având potenjial de a fi declarată ca 
arie naturală protejată urbană, identificată şi reglementată ca zonă protejată prin 
plan de urbanism sau amenajarea teritoriului adoptat conform Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare, numită în continuare Legea nr.350/2001; 
3. condor verde - zona naturală sau amenajată care asigură 

conectivitatea ariilor naturale protejate urbane între ele precum şi cu alte coridoare 
verzi, arii naturale protejate şi coridoare ecologice, în sensul definit în Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 şi cu spaţiile verzi in sensul Legii nr.24/2007 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităjilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare 
Legea nr.24/2007; 
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4. relea naţională de arii naturale protejate urbane - ansamblul 

ariilor naturale protejate urbane; 
5. reţea ecologică a ariilor naturale protejate urbane - ansamblul 

de arii naturale protejate urbane, împreună cu coridoarele ecologice din mediul 

urban şi cu culoarele verzi. 
(2) Semnificaliile stabilite pentru anumiţi termeni şi expresii prin art.4 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr.57/2007 sunt aplicabile şi prezentei legi. 

Art.4: (1) Ariile naturale protejate urbane se încadrează în unul dintre 
tipurile prevăzute la art.5 alin.(1) lit.a)-d) şi anexa nr.l din Ordonan#a de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007, având scopul şi regimul de management corespunzător, în 
măsura în care prezenta lege nu prevede altfel in lumina caracterului urban al ariei. 

(2) Art.6-8 şi 10-12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului 
nr.57/2007 se aplică in mod corespunzător ariilor naturale protejate urbane. 

(3) De măsurile provizorii prevăzute de art.9 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 pot beneficia toate zonele naturale urbane, la 
propunerea Consiliului Local, indiferent de categoria de arie naturală protejată 

definită de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 în care se propune 
încadrarea viitoare. 

Art.5: (1) Principalele instrumente decizionale de urmărire a scopului 
prezentei legi sunt adoptarea de strategii locale de biodiversitate urbană şi 

instituirea de arii naturale protejate urbane. 
(2) Strategia locală de biodiversitate urbană se adoptă la nivelul 

fiecărui municipiu prin hotărâre a consiliului local, în termen de 12 luni de la 
intrarea in vigoare a prezentei legi şi se corelează cu strategia in domeniul spaliilor 
verzi şi celelalte documente de politici publice. 

(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007, ariile naturale protejate urbane se instituie numai la solicitarea sau cu 
avizul consiliului local al oraşului sau municipiului pe a cărui suprafală 

administrativ-teritorială este localizată zona naturală urbană vizată, hotărârea 

consiliului local fiind considerată cu caracter normativ şi intrând sub incidenja 
prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administralia 
publică, republicată, şi sub incidenla prevederilor privind iniliativa cetăjenească 

din Ordonanja de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
(4) Prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 

privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 

programe, declararea ca zonă naturală urbană, prin plan de urbanism sau 
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amenajarea teritoriului, fund doar o etapă intermediară în procedura de instituire â 
regimului de arie naturală protejată, nu se supune evaluării de mediul, aceasta 
urmând a se face în etapa instituirii regimului de arie naturală protejată conform 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007. 

Art.6: (1) Propunerile pentru instituirea regimului de zonă naturală urbană se 
pot face de către once persoane fizice sau juridice şi se înaintează Consiliului 
Local însoţite de o documentajie minimală cuprinzând un referat de evaluare 
ştiinţifică a valorilor naturale care justifică instituirea regimului de protecţie, o 
schiţă de localizare şi alte elemente de justifcare şi fundamentare a propunerii. 

(2) Autorii propunerii sau autoritatea administraţiei publice locale 
căreia i s-a înaintat propunerea, asigură elaborarea proiectului de plan de urbanism 
sau amenajarea teritoriului adecvat zonei naturale urbane propuse, ce va f supus 
adoptării de către Consiliul Local. 

(3) În cursul elaborării proiectului de plan, vor fi identificate 
terenurile vizate şi proprietarii, administratorii şi utilizatorii acestora, şi vor ft 
contactaţi şi consultaţi conform prevederilor legale în domeniul urbanismului şi 

amenajării teritoriului. 
(4) Regulamentul aferent planului de urbanism sau amenajarea 

teritoriului va cuprinde norme necesare pentru protecţia biodiversităjii şi 

patrimoniului natural sufciente pentru conservarea acestora până la instituirea 
regimului de arie naturală protejată. 

Art.7: Coridoarele verzi se stabilesc prin procedura prevăzută pentru zonele 
naturale urbane, dar cu cerinţe simplifcate de documentalie şi procedură şi de 
regulă coroborat cu instituirea zonelor naturale protejate sau cu instituirea 
regimului de arie naturală protejată. 

Art.B: Zonele naturale urbane, ariile naturale protejate urbane, coridoarele 
ecologice şi coridoarele verzi pot avea simultan şi statut de spaţiu verde în sensul 
Legii nr.24/2007, în măsura în care regimul juridic de spaţiu verde nu intră în 
contradicţie cu prevederile legale specifce ariilor naturale protejate, care primează. 

Art.9.- Zonele naturale urbane, ariile naturale protejate urbane, şi coridoarele 
verzi se evidenţiază adecvat în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului şi 

planurile cadastrale, jar regimul lor se menlionează în cărlile funciare ale 
terenurilor în cauză. 
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Art.10: (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 administrarea ariilor naturale protejate urbane şi a 
coridoarelor verzi se face în toate cazurile de către autorităţile administraţiei 

publice locale, singure sau pe bază de parteneriate cu una sau mai multe persoane 
juridice de drept publice sau privat interesate sau prin delegarea, pe ba7e 
contractuale necomerciale, către o institulie publică sau o persoană juridică de 
drept privat fără scop lucrativ. 

(2) Finanlarea administrării ariilor naturale protejate urbane şi a 
coridoarelor verzi şi a activităţilor necesare de cercetare, monitorizare, 
reconstrucţie ecologică, pază, amenajări, ghidaj şi alte asemenea, se face de la 
bugetul local al oraşului sau municipiului care este administrator şi, în completare, 
din alte surse, potrivit legii. 

(3) Planurile de management şi regulamentele ariilor naturale 
protejate urbane se supun aprobării consiliului local, inclusiv cele care, în temeiul 
prevederilor Ordonanţei de urgen(ă a Guvernului nr.57/2007, urmează a fi apoi 
aprobate şi la nivelul autoritălilor publice centrale. 

Art.!!.- Controlul aplicării prevederilor prezentei legi se exercită de către 

personalul cu atribujii de control din cadrul structurilor proprii ale autoritălilor 

administrajiei publice locale pentru zonele protejate urbane şi pentru coridoarele 
verzi, şi conform prevederilor Ordonanţei de urgenlă a Guvernului nr.57/2007 
pentru ariile naturale protejate urbane. 

Art.12: Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea juridică 

civilă, disciplinară, administrativă şi penală, după caz, conform prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 şi celorlalte norme legale 
incidente. 

Art.13: Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007, în măsura în care prin prezenta lege nu se 
prevede altfel sau prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 nu 
sunt incompatibile cu specificul prezentei legi. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma ini(ială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


