ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice şi a Legii vânãtorii
şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
EMITENT:
GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008
Având în vedere cã, în conformitate cu art. 226 din Tratatul de
instituire a Comunitãţilor Europene, Comisia Europeanã a declanşat
împotriva României o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiei
de transpunere a Directivei 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie
privind conservarea pãsãrilor sãlbatice, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, şi a Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21
mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de
faunã şi florã sãlbaticã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
şi
ţinând seama de faptul cã România s-a angajat sã soluţioneze
problemele evidenţiate de Comisia Europeanã pânã în luna decembrie a
anului 2008, iar, în lipsa unor acţiuni adecvate, instituţia comunitarã
poate continua acţiunea declanşatã, adresându-se chiar Curţii de
Justiţie a Comunitãţilor Europene,
luând în considerare faptul cã aceste elemente vizeazã interesul
public şi constituie situaţii de urgenţã şi extraordinare, a cãror
reglementare nu poate fi amânatã,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.
ART. I
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sãlbatice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 442 din 29 iunie 2007, se modificã şi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. Articolul 27 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Scoaterea definitivã sau temporarã din circuitul
agricol sau silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate de
interes naţional/internaţional, cu excepţia celor aflate în zonele de
dezvoltare durabilã, se poate face numai pentru obiective care vizeazã
asigurarea securitãţii naţionale, asigurarea securitãţii, sãnãtãţii
oamenilor şi animalelor sau pentru obiectivele destinate cercetãrii
ştiinţifice şi bunei administrãri a ariei naturale protejate.
(2) Pentru orice plan sau proiect care necesitã scoaterea
definitivã ori temporarã din circuitul agricol sau silvic de terenuri
de pe raza ariei naturale protejate de interes comunitar, care nu se
suprapune cu alte categorii de arii naturale protejate, aceasta se face
cu respectarea prevederilor art. 28.
(3) Scoaterea definitivã sau temporarã din circuitul agricol sau
silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, conform alin.

(1), se face de autoritatea publicã centralã care rãspunde de
agriculturã şi silviculturã, în baza actelor de reglementare emise de
autoritãţile competente pentru protecţia mediului.
(4) Pentru protecţia patrimoniului natural şi a peisajului,
autoritãţile administraţiei publice centrale cu responsabilitãţi în
domeniul amenajãrii teritoriului, urbanismului, mediului şi dezvoltãrii
durabile elaboreazã un regulament cadru de urbanism pentru Rezervaţia
Biosferei "Delta Dunãrii", care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului."
2. Articolul 28 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Sunt interzise activitãţile din perimetrele ariilor
naturale protejate de interes comunitar care pot sã genereze poluarea
sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbãri ale speciilor pentru
care au fost desemnate ariile respective, atunci când aceste activitãţi
au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi
conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea şi conservarea
pãsãrilor sãlbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise
activitãţile din afara ariilor naturale protejate care ar produce
poluarea sau deteriorarea habitatelor.
(2) Orice plan sau proiect care nu are o legãturã directã cu ori nu
este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes
comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur
sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei
evaluãri adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale
protejate de interes comunitar, având în vedere obiectivele de
conservare a acesteia.
(3) Ghidul metodologic privind evaluarea adecvatã a efectelor
potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar, precum şi competenţele de emitere a
avizului Natura 2000 se aprobã prin ordin al conducãtorului autoritãţii
publice centrale pentru protecţia mediului.
(4) În cazul planurilor sau proiectelor care se supun evaluãrii de
mediu ori evaluãrii impactului asupra mediului, evaluarea adecvatã a
efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de interes
comunitar este parte integrantã din acestea.
(5) În urma evaluãrii adecvate, autoritatea competentã pentru
protecţia mediului emite avizul Natura 2000 sau decizia de respingere a
proiectului ori planului. În situaţiile prevãzute la alin. (4),
autoritatea competentã pentru protecţia mediului emite avizul de mediu
sau decizia de respingere a solicitãrii de aviz de mediu ori, dupã caz,
acordul de mediu sau decizia de respingere a solicitãrii de acord de
mediu, aceste documente incluzând concluziile evaluãrii adecvate.
(6) Acordul de mediu, avizul de mediu sau avizul Natura 2000, dupã
caz, pentru proiectele şi/sau planurile prevãzute la alin. (2) se emite
numai dacã proiectul sau planul nu afecteazã în mod negativ
integritatea ariei naturale protejate respective şi dupã consultarea
publicului, în conformitate cu legislaţia în domeniu.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul în care
evaluarea adecvatã relevã efecte negative semnificative asupra ariei
naturale protejate şi, în lipsa unor soluţii alternative, planul sau
proiectul trebuie totuşi realizat din considerente imperative de
interes public major, inclusiv de ordin social sau economic,
autoritatea competentã pentru protecţia mediului emite acordul de

mediu, avizul de mediu sau avizul Natura 2000, dupã caz, numai dupã
stabilirea mãsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa
globalã a reţelei "Natura 2000".
(8) În situaţiile prevãzute la alin. (7), autoritatea publicã
centralã pentru protecţia mediului informeazã Comisia Europeanã despre
mãsurile compensatorii adoptate.
(9) În situaţia în care siturile incluse în reţeaua «Natura 2000»,
identificate conform legislaţiei în vigoare, adãpostesc un tip de
habitat natural prioritar şi/sau o specie prioritarã, singurele
considerente care pot fi invocate pentru emiterea acordului de mediu,
avizului de mediu sau avizului Natura 2000, dupã caz, sunt cele
privind:
a) sãnãtatea sau siguranţa publicã;
b) anumite consecinţe benefice de importanţã majorã pentru mediu;
c) alte motive imperative de interes public major asupra cãrora s-a
obţinut punctul de vedere al Comisiei Europene.
(10) În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru
planuri, proiecte şi/sau activitãţi care pot afecta semnificativ ariile
naturale protejate de interes comunitar, autoritãţile competente pentru
protecţia mediului solicitã şi ţin seama de avizul administratorilor,
respectiv al custozilor ariilor protejate."
3. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea
urmãtorul cuprins:
"(2) În vederea protecţiei şi conservãrii speciilor de pãsãri
sãlbatice prevãzute în anexa nr. 3, precum şi a celor migratoare care
apar în mod regulat şi nu sunt prevãzute în aceastã anexã, se declarã
arii de protecţie specialã avifaunisticã, în conformitate cu
prevederile art. 8 alin. (1) lit. b).
(3) Protecţia şi conservarea habitatelor naturale terestre şi
acvatice de interes naţional, precum şi a speciilor protejate de plante
şi animale sãlbatice se fac prin declararea de arii naturale protejate
de interes naţional sau prin aplicarea de mãsuri de protecţie în afara
ariilor naturale protejate."
4. La articolul 33 alineatul (2), partea introductivã şi litera d)
se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Fãrã a se aduce atingere art. 33 alin (3) şi (4) şi art. 38
din prezenta ordonanţã de urgenţã, precum şi art. 17, art. 19 alin.
(5), art. 20, 22, 24 şi art. 26 alin. (1) şi (2) din Legea vânãtorii şi
a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, în vederea protejãrii tuturor speciilor de
pãsãri, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
...................................................................
........
d) perturbarea intenţionatã, în special în cursul perioadei de
reproducere sau de maturizare, dacã o astfel de perturbare este
relevantã în contextul obiectivelor prezentei ordonanţe de urgenţã."
5. La articolul 36, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul
cuprins:
"Art. 36. - (1) Autoritatea competentã pentru protecţia mediului
organizeazã sistemul de monitorizare a capturilor şi uciderilor
accidentale ale tuturor speciilor de pãsãri, precum şi ale speciilor
prevãzute în anexele nr. 4A şi 4B."

6. La articolul 36, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Pe baza informaţiilor obţinute prin sistemul de monitorizare
prevãzut la alin. (1), autoritatea publicã centralã pentru protecţia
mediului ia mãsuri suplimentare de cercetare sau de conservare, pentru
a se asigura cã uciderile sau capturile accidentale nu au un impact
negativ foarte puternic asupra speciilor respective."
7. La articolul 37, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul
cuprins:
"(2) Pentru capturarea sau uciderea speciilor de faunã sãlbaticã
prevãzute în anexele nr. 5 A, 5 B, 5 C, 5 D şi 5 E, precum şi în cazul
aplicãrii derogãrilor prevãzute la art. 38, este interzisã folosirea
oricãror mijloace, sisteme sau metode pentru capturarea ori omorârea pe
scarã largã sau neselectivã sau care pot conduce la dispariţia pe plan
local ori la perturbarea gravã a unei specii."
8. La articolul 37, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Mijloacele, sistemele sau metodele de tipul celor avute în
vedere la alin. (2) sunt prevãzute în anexa nr. 6."
9. La articolul 38 alineatul (1), partea introductivã şi literele
b), c) şi e) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 38. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 33 şi 37, se
stabilesc derogãri, cu condiţia sã nu existe o alternativã acceptabilã,
iar mãsurile derogatorii sã nu fie în detrimentul menţinerii
populaţiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilã
în arealul lor natural, numai în urmãtoarele situaţii:
...................................................................
......
b) pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special
asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pãdurilor,
pescãriilor şi apelor, iar, în cazul speciilor de animale, altele decât
pãsãrile, şi pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra
altor bunuri;
c) în interesul sãnãtãţii şi securitãţii publice, iar, în cazul
speciilor de animale, altele decât pãsãrile, şi pentru alte raţiuni de
interes public major, inclusiv de naturã socialã sau economicã, şi
pentru consecinţe benefice de importanţã majorã pentru mediu;
...................................................................
.......
e) pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manierã
selectivã şi într-o mãsurã limitatã, prinderea sau deţinerea unui numãr
limitat şi specificat de exemplare din anumite specii de pãsãri sau din
speciile prevãzute în anexele nr. 4A şi 4B."
10. La articolul 38 alineatul (1), dupã litera e) se introduce o
nouã literã, litera f), cu urmãtorul cuprins:
"f) în interesul siguranţei aeriene, pentru toate speciile de
pãsãri, inclusiv cele migratoare."
11. La articolul 38, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea
urmãtorul cuprins:
"(2) Derogãrile se stabilesc prin ordin al conducãtorului
autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul
Academiei Române.

(3) Autoritatea competentã pentru protecţia mediului transmite
Comisiei Europene rapoarte privind derogãrile aplicate, dupã cum
urmeazã:
a) anual, pentru derogãrile aplicate speciilor de pãsãri sãlbatice;
b) la fiecare 2 ani, pentru derogãrile aplicate speciilor sãlbatice
prevãzute în anexa nr. 4A."
12. La articolul 38, dupã alineatul (2) se introduc trei noi
alineate, alineatele (2^1), (2^2) şi (2^3), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru stabilirea
derogãrilor care privesc toate speciile de pãsãri, precum şi speciile
de mamifere prevãzute în anexele nr. 4A şi 4B, este necesar şi avizul
conform al autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
(2^2) Procedura de stabilire a derogãrilor se aprobã prin ordin
comun al autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului şi al
autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
(2^3) Derogãrile specificã urmãtoarele:
a) speciile care fac obiectul derogãrilor;
b) mijloacele, sistemele sau metodele autorizate pentru capturare
sau sacrificare;
c) condiţiile de risc şi circumstanţele de timp şi spaţiu sub
rezerva cãrora pot fi acordate astfel de derogãri;
d) autoritatea împuternicitã sã declare cã sunt îndeplinite
condiţiile impuse şi sã decidã mijloacele, sistemele sau metodele care
pot fi utilizate, în ce limite şi de cãtre cine;
e) controalele care trebuie efectuate."
13. La articolul 50 alineatul (1), litera e) se modificã şi va avea
urmãtorul cuprins:
"e) autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã,
structurilor teritoriale ale acesteia şi gestionarilor fondurilor de
vânãtoare, pe domeniul lor de competenţã."
14. La articolul 52 alineatul (1), litera c) se modificã şi va avea
urmãtorul cuprins:
"c) nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1);".
15. La articolul 52 alineatul (1), dupã litera h) se introduce o
nouã literã, litera i), cu urmãtorul cuprins:
"i) amplasarea de construcţii, investiţii în afara zonelor de
dezvoltare durabilã din ariile naturale protejate, cu excepţia celor
destinate administrãrii ariei naturale protejate, a celor destinate
prevenirii unor calamitãţi naturale, şi a celor realizate în scopul
asigurãrii securitãţii naţionale."
16. La anexa nr. 1, litera i) se modificã şi va avea urmãtorul
cuprins:
"i) Arii speciale de conservare
Ariile speciale de conservare sunt acele arii naturale protejate de
interes comunitar ale cãror scopuri sunt conservarea, menţinerea şi,
acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilã
a habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor speciilor pentru care
situl este desemnat. Ariile naturale de conservare sunt special
desemnate pentru conservarea tipurilor de habitate naturale şi a
habitatelor speciilor prevãzute în anexele nr. 2 şi 3.
Managementul ariilor speciale de conservare necesitã planuri de
management adecvate, specifice siturilor desemnate sau integrate în

alte planuri de management, şi mãsuri legale, administrative sau
contractuale în scopul evitãrii deteriorãrii habitatelor naturale şi a
habitatelor speciilor, precum şi a perturbãrii speciilor pentru care
zonele au fost desemnate. Orice plan sau proiect care nu are o legãturã
directã cu sau nu este necesar pentru managementul ariei speciale de
conservare, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur
sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei
evaluãri adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale
protejate de interes comunitar, având în vedere obiectivele de
conservare a acesteia, conform prevederilor art. 28 din prezenta
ordonanţã de urgenţã.
Ariile speciale de conservare se desemneazã prin hotãrâre a
Guvernului, dupã recunoaşterea statutului lor de cãtre Comisia
Europeanã, şi vor face parte din reţeaua europeanã «Natura 2000»".
17. În anexa nr. 3, la denumirea urmãtoarelor specii considerate
prioritare la nivelul Uniunii Europene, se introduce un asterisc (*):
a) *Canis lupus (lup)
b) *Callimorpha quatripunctaria (Euplagia, Panaxia)
c) *Nymphalis vaualbum
d) *Pulsatilla pratensis ssp. Hungarica (Dediţei)
e) *Ferula sadleriana (Aerel)
f) *Phryganophilus ruficollis
-------*) Specii considerate prioritare la nivelul Uniunii Europene.
18. În anexa nr. 3, la denumirea urmãtoarelor specii se eliminã
asteriscul (*) pentru speciile:
a) Lutra lutra (Vidra, Lutra)
b) Leptidea morsei
c) Gladiolus palustris (Gladiola)
19. La anexa nr. 4A litera a) "Animale vertebrate", poziţia
"Peşti", se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"PEŞTI
PERCIFORMES
Percidae
- Zingel zingel (Pietrar)
- Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
- Acipenser sturio (şip)"
20. Titlul anexei nr. 5B se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"SPECII DE ANIMALE DE INTERES NAŢIONAL
ale cãror prelevare din naturã şi exploatare fac obiectul
mãsurilor de management"
21. La anexa nr. 6, litera b) se completeazã dupã cum urmeazã:
"Autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului informeazã
Comisia Europeanã cu privire la toate autorizaţiile acordate."
ART. II
Legea vânãtorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 ,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22
noiembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã
şi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. La articolul 19, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul
cuprins:
"(2) Speciile de mamifere şi pãsãri, inclusiv cele migratoare, la
care vânarea este interzisã, se supun derogãrilor stabilite potrivit
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sãlbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.".
2. La articolul 23 alineatul (1), litera x) se abrogã.
3. La articolul 23, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului
nr. 57/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã în
mod corespunzãtor."
4. Articolul 34 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 34. - Pe suprafeţele din intravilan, în zona strict protejatã
şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii",
recoltarea exemplarelor din speciile de faunã sãlbaticã şi a câinilor
fãrã stãpân se realizeazã, în condiţiile legii, de gestionarul din zona
respectivã pe baza unui contract de prestãri de servicii, la
solicitarea consiliului local sau a administraţiei ariei naturale
protejate, cu avizul consiliului ştiinţific al acesteia, dupã caz."
5. La articolul 35, alineatele (2) şi (3) se abrogã.
6. Articolul 36 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 36. - Exemplarele din speciile de mamifere admise la
vânãtoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau
animalelor domestice, pot fi vânate şi în afara perioadei legale de
vânãtoare, în condiţiile aprobãrii administratorului."
7. Articolul 37 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 37. - Pentru acţiunile care se desfãşoarã în conformitate cu
prevederile art. 22 alin. (2) se elibereazã autorizaţii de capturare,
emise de administrator în condiţiile legii."
8. La articolul 39, partea dispozitivã şi literele g) şi u) se
modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - Fãrã a se aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2)
din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 , cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, sunt interzise şi urmãtoarele:
...................................................................
....
g) accesul cu arma de vânãtoare, altfel decât purtatã în toc, în
parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie
strictã sau în zonele de protecţie integralã din ariile naturale
protejate cuprinse în fonduri cinegetice;
...................................................................
....
u) vânãtoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în
zonele cu protecţie strictã sau în zonele de protecţie integralã din
ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, precum şi
vânãtoarea în crescãtorii de vânat;".
9. La articolul 39, dupã litera z^2) se introduc douã noi litere,
literele z^3) şi z^4), cu urmãtorul cuprins:
"z^3) accesul cu arma de vânãtoare în zona strict protejatã şi în
zona-tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii";

z^4) vânãtoarea pe suprafeţele din intravilan, în zona strict
protejatã şi în zona-tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunãrii"."
10. La articolul 39^1, alineatul (1) se modificã şi va avea
urmãtorul cuprins:
"Art. 39^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 39 lit. g),
u), w), în interesul protejãrii faunei şi florei sãlbatice, al
conservãrii habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor
daune importante, în interesul sãnãtãţii şi securitãţii publice sau
pentru alte raţiuni de interes public major în parcuri naţionale, în
rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictã sau în zonele de
protecţie integralã din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri
cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faunã sãlbaticã
admise la vânãtoare şi a câinilor fãrã stãpân se realizeazã, în
condiţiile legii, de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu
acordul administratorului, la solicitarea administraţiei ariei naturale
protejate, avizatã de consiliul ştiinţific al acesteia."
11. La articolul 42 alineatul (1), litera g) se modificã şi va avea
urmãtorul cuprins:
"g) vânãtoarea pãsãrilor migratoare de apã în ariile de protecţie
specialã avifaunisticã şi a speciilor care fac obiectul protecţiei în
ariile speciale de conservare, precum şi vânãtoarea în suprafeţele
celorlalte arii naturale protejate, cuprinse în fondurile cinegetice,
fãrã respectarea prevederilor referitoare la vânãtoare, din planurile
de management cinegetic, din planurile de management ale ariilor
naturale protejate;".
12. La articolul 42 alineatul (2), litera c) se modificã şi va avea
urmãtorul cuprins:
"c) recoltarea exemplarelor din speciile de faunã sãlbaticã strict
protejate de pe suprafeţele din intravilan, din zona strict protejatã
şi din zona-tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii",
altfel decât în condiţiile derogãrilor stabilite conform legii;"
13. Articolul 43 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 43. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendã de la 5.000 lei la 10.000
lei nerespectarea prevederilor art. 39 lit g) şi z^3).
(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un
an la 5 ani sau cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei nerespectarea
prevederilor art. 39 lit. u) şi z^4)."
14. Articolul 45 se abrogã.
15. La anexa nr. 1 litera B "Pãsãri", poziţia 1 se modificã şi va
avea urmãtorul cuprins:
*T*
┌──────────────────────┬──────────────┬──────┬─────┬──────┐
│"1. Becaţina comunã
│1 septembrie- │
│
│
│
│(Gallinago gallinago) │28 februarie │ 10 │ 55 │ 135" │
└──────────────────────┴──────────────┴──────┴─────┴──────┘
*ST*
16. La anexa nr. 1 litera B "Pãsãri", se abrogã poziţia 7.
ART. III
Prevederile art. 28 alin. (2)-(10) din Ordonanţa de urgenţã a

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, cu
modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã,
intrã în vigoare odatã cu intrarea în vigoare a metodologiei de
aplicare a evaluãrii impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului, adoptatã prin ordin comun al ministrului mediului şi
dezvoltãrii durabile, al ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi
locuinţelor, al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale şi al
ministrului internelor şi reformei administrative.
ART. IV
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţã se emite ordinul conducãtorului autoritãţii
publice centrale pentru protecţia mediului prin care se aprobã Ghidul
metodologic privind evaluarea adecvatã a efectelor potenţiale ale
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar, precum şi competenţele de emitere a avizului Natura 2000.
ART. V
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţã se emite ordinul comun al autoritãţii publice
centrale pentru protecţia mediului şi al autoritãţii publice centrale
care rãspunde de silviculturã, prin care se aprobã procedura de
stabilire a derogãrilor prevãzute de art. 38 din Ordonanţa de urgenţã a
Guvernului nr. 57/2007 , cu modificãrile şi completãrile aduse prin
prezenta ordonanţã de urgenţã.
ART. VI
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sãlbatice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 442 din 29 iunie 2007 şi Legea vânãtorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile
aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se vor republica în Monitorul
Oficial al României, dându-se textelor o nouã numerotare.
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