
1. Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi 

dezvoltării durabile 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 

2. Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România (vol. I) / (vol. II) 

3. HG privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică drept parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000 în România 

4. H.G. nr. 971 din 2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de 

protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 

5. Măsuri de Management pentru siturile Natura 2000 

6. Formularul standard Natura 2000 pentru siturile de importanţă comunitară (SCI) (actualizare 20 octombrie 

2011) 

7. Formularul standard Natura 2000 pentru ariile de protecţie specială avifaunistică (SPA) (actualizare 20 

octombrie 2011) 

8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

49/2011. 

9. Legea nr.86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul publicului la informaţii participarea 

publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu semnată la Aarhus în data de 

25.06.1998 

10. O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195_2005 

privind protecţia mediului 

11. O.U.G. nr. 154/2008 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 şi a 

Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 

12. O.U.G. nr. 68/2007 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 şi a 

Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 

13. O.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului 

14. HG nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordarea a despagubirilor prevazute de Legea nr. 407/200? 

15. ORDIN nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor 

potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 

16. ORDIN nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului 

pentru proiecte publice si privat 

17. Ordin nr. 255/2007 privind unele masuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind 

comertul cu specii salbatice de fauna si flora OUG nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi 

acvacultura 



18. Ordin nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta 

comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in România 

19. HG nr.1586/2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importanţă 

internaţională 

20. HG nr. 1529/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind 

delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor 

acestora 

21. Ordin de Ministru nr. 1948/2010 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 

22. Legea nr. 5/1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în 

special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar, 2 februarie 1971 - M.Of. nr. 18/26.01.1991 

23. Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, adoptată la Rio de Janeiro, 

5 iunie 1994. M.Of. nr. 199/02.08.1999 

24. Legea nr. 69/1994 de aderare a României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice 

de floră şi faună pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973 - M.Of. nr. 

211/12.08.1994 

25. Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional - Sectiunea a III-a, zone protejate - M.Of. nr. 

152/ 12.04.2000 

26. Legea nr. 265/2006 (MO nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea şi modificarea OUG nr. 195/2005 (MO nr. 

1196/30.12.2005) privind protecţia mediului 

27. OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 154/2008 

28. HG nr. 1.143/2007 (MO nr. 691/11.10.2007) privind instituirea de noi arii naturale protejate 

29. HG nr. 1.284/2007 (MO nr. 739/31.10.2007) privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistica 

ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 

 

Lista de legislatie poate fi vizualizata si descarcata complet la urmatoarele adrese web : 

http://www.mmediu.ro/legislatie/biodiversitate.htm 

http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm 


