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Întocmit Cons. jr. BÂRZAN Carmen Aurelia 

CĂTRE  

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE, 

B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti 

 

În atenţia 

 Doamnei Ministru Rovana Plumb 

 

 

ProPark Fundația pentru Arii Protejate cu sediul în Brașov , reprezentată legal prin Tiberiu 

Chiricheș, director executiv,în temeiul dispoziţiilor art. 7, alin.1 din Legea nr. 554/2004, formulează: 

PETIŢIE ADMINISTRATIVĂ 

prin care vă solicităm să revocaţi în totalitate Ordinul nr. 3993 din 10.12.2012, emis de către Ministerul 

Mediului şi Pădurilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 897 din 28.12.2012. 

MOTIVE 

1) Ordinul nr. 3993 din 10.12.2012 privind încetarea regimului de arie naturală protejată a 

perimetrului în suprafaţă de 17,6 ha aferent Carierei Meri este nelegal, ca nefiind publicat în Monitorul 

Oficial sub autoritatea emitentului. În fapt, mandatul emitentului a încetat înainte de publicarea Ordinului 

nr. 3993 din 10.12.2012 în Monitorul Oficial, respectiv 28.12.2012 şi, în consecinţă, odată cu încetarea 

mandatului emitentului (prin formarea noului guvern), a încetat şi efectul ordinului în cauză. 

2) Ordinul nr. 3993 din 10.12.2012 privind încetarea regimului de arie naturală protejată a 

perimetrului în suprafaţă de 17,6 ha aferent Carierei Meri modifică limitele Parcului Naţional Defileul 

Jiului, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală 

protejată pentru noi zone. 

Prevederile ordinului menţionat mai sus contravin normelor de tehnică legislativă privind modificarea 

actelor normative prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea de acte normative, menţionate la articolele: 

- art. 58 alin. (1) – „după intrarea în vigoare a unui act normativ, pe durata existenţei acestuia pot 

interveni diferite evenimente legislative, cum sunt: modificarea, completarea, abrogarea, republicarea, 

suspendarea sau altele asemenea" 

- art. 58 alin. (3) „evenimentele legislative pot fi dispuse prin acte normative ulterioare de acelaşi 

nivel sau de nivel superior, având ca obiect exclusiv evenimentul respectiv, dar şi prin alte acte 

normative ulterioare care. în principal, reglementează o anumită problematică, iar ca măsură conexă 

dispun asemenea evenimente pentru a asigura corelarea celor două acte normative interferenţe". 

De asemenea, în sensul Legii nr. 24/2000 republicată, Ordinul nr. 3993 din 10.12.2012 încalcă şi alte 

reguli de tehnică legislativă, respectiv: 

- art. 4 alin. (1) „actele normative se elaborează în funcţie de ierarhia lor, de categoria acestora şi de 

autoritatea publică competentă să le adopte", 

- art. 78 „ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit 

de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise şi nu pot conţine soluţii care să contravină 

prevederilor acestora". 

3) Temeiul legal al Ordinului nr. 3993 din 10.12.2012 privind încetarea regimului de arie naturală 

protejată a perimetrului în suprafaţă de 17,6 ha aferent Carierei Meri este reprezentat de art. 56
1
 alin. 

(1) şi (2) din 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, aceste alineate referindu-se la toate ariile naturale protejate 

desemnate indiferent de categorie. 

În acest sens, pierderea valorii şi capacităţii conservative a unei arii naturale protejate se referă la 

întreaga suprafaţă desemnată şi nu la porţiuni din aceasta. 

In art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 49/2011 este definit situl/aria ca o zonă definită geografic exact delimitată, iar aria naturală 

protejată reprezintă zona terestră şi/sau acvatică în care există specii de plante şi animale sălbatice, 

elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă 
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natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie şi 

conservare, stabilit conform prevederilor legale. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

49/2011 reprezintă cadrul legal privind regimul ariilor naturale protejate, în tot cuprinsul său tratând 

aceste suprafeţe ca întreguri indivizibile, aşa cum au fost instituite prin acte normative specifice. 

Considerăm că interpretarea art. 56
1
 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, în vederea încetării regimului de arie 

naturală protejată doar pentru un anumit perimetru din interiorul unei arii protejate instituite 

conform prevederilor legale este incorectă şi abuzivă. 

4) Perimetrul întregului Parc Naţional Defileul Jiului este desemnat ca sit Natura 2000, ROSCI0063 

Defileul Jiului, prin Ordinul 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. 

Formularea art. 1 din Ordinul nr. 3993 din 10.12.2012 privind încetarea regimului de parc naţional a 

perimetrului în suprafaţă de 17,6 ha aferent Carierei Meri: „începând cu data intrării în vigoare a 

prezentului ordin, perimetrului în suprafaţa de 17,6 ha aferent Carierei Meri îi încetează regimul de parc 

naţional", este interpretată ca referire la statutul de sit de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 

reţelei ecologice Natura 2000. 

Conform jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, statele membre nu pot refuza să îşi 

exprime acordul cu privire la înscrierea unui sit pe lista de situri de importanţă comunitară stabilită de 

Comisie decât pentru motive de protecţie a mediului. Criteriile economice, sociale şi culturale, precum şi 

particularităţile regionale şi locale nu pot servi drept temei pentru un astfel de refuz. Astfel, Parcul 

Naţional Defileul Jiului este inclus în situl de importanţă comunitară ROSCI0063 Defileul Jiului, la 

punctul 5.2 (Relaţiile sitului cu alte arii protejate) din formularul standard Natura 2000 aferent sitului, cu 

precizarea expresă că situl Natura 2000 se suprapune cu Parcul Naţional Defileul Jiului. Subliniem 

faptul că situl Natura 2000 a fost aprobat încă din 2008 prin Decizie a Comisiei Europene, fiind totodată 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin urmare, avizarea reducerii suprafeţei ariei 

naturale protejate pentru a asigura funcţionarea în legalitate a Carierei Meri contravine legislaţiei 

comunitare şi, implicit, atrage după sine declanşarea procedurii de infringement împotriva României. 

5) De asemenea, în art. 56
1
 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, este prevăzut că încetarea regimului de arie 

naturală protejată se realizează „în baza documentaţiei prevăzute la art. 11 alin. (1)". 

Art. 11, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 49/2011, prevede: 

"Documentaţia necesară în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional 

trebuie să cuprindă: 

a) studiul de fundamentare ştiinţifică; 

b) documentaţia cartografică cu limitele ariei naturale protejate, cu evidenţierea categoriilor de 

folosinţă a terenurilor; 

b
1
) suprafaţa şi situaţia juridică a terenurilor, cu precizarea proprietarilor la data înfiinţării ariei; 

b
2
) hotărârile Consiliului comunal, orăşenesc, municipal sau judeţean, după caz, de avizare a 

suprafeţei administrative ce va urma să facă parte din aria naturală protejată; 

c) avizul Academiei Române”. 

Ori, iniţierea proiectului de ordin a fost realizată pe baza propunerii R.N.P. Romsilva, înregistrată sub 

nr. 26000/AC/12.09.2012 şi avizului Academiei Române nr. 2948/CJ/l1.09.2012. 

Subliniem faptul că propunerea R.N.P. Romsilva nu se încadrează la nici o categorie de acte 

enumerate la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, precum şi faptul că din documentaţie lipsesc următoarele 

documente: 

- studiul de fundamentare ştiinţifică (din care să rezulte pierderea valorii şi capacităţii conservative 

pentru care aria naturală protejată a fost desemnată), 

- documentaţia cartografică cu limitele ariei naturale protejate, cu evidenţierea categoriilor de 

folosinţă a terenurilor, suprafaţa şi situaţia juridică a terenurilor, cu precizarea proprietarilor, 

- hotărârile Consiliului comunal, orăşenesc, municipal sau judeţean, după caz, de avizare a 

suprafeţei administrative care în acest caz urmează să îşi înceteze regimul de arie naturală protejată. 
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6) În propunerea R.N.P. Romsilva se interpretează intenţionat eronat art. 52 alin. (3) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 265/2006, în sensul modificării limitelor unui parc 

naţional, astfel încât să se poată desfăşura activitatea de exploatare a resurselor minerale. 

Interpretarea corectă a art. 52 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 este dată 

de textul imperativ, clar exprimat al acestui alineat şi anume „este interzisă exploatarea oricăror 

resurse minerale neregenerabile din parcurile naţionale".  

De asemenea, menţionăm că activitatea de exploatare a resurselor naturale, desfăşurată de S.C. 

Cariera Meri S.A. a fost avizată negativ de Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului, în baza 

Hotărârii Consiliului Ştiinţific a acestui parc, prin adresele transmise de Administraţia Parcului Naţional 

Defileul Jiului către S.C. Cariera Meri S.A. nr. 620/19.09.2011 şi 660/ 17.10.2011. 

7) Art. 35 din Constituţia României, Dreptul la mediu sănătos, prevede că „(1) Statul recunoaşte dreptul 

oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. (2) Statul asigură cadrul 

legislativ pentru exercitarea acestui drept. (3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi 

a ameliora mediul înconjurător." 

Acest deziderat este prezent şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, art. 7 prevăzând că „regimul de protecţie se stabileşte 

indiferent de destinaţia terenului şi de deţinător, iar respectarea acestuia este obligatorie în 

conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cu alte dispoziţii legale în 

materie". În vederea clarificării situaţiei juridice, vă reamintim faptul că potrivit art. 57 din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 57/2007, acest act normativ transpune efectiv în legislaţia românească:  

a) Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (...), 

b) Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privid conservarea habitatelor naturale şi a faunei 

şi florei sălbatice (...), şi 

c) Directiva Consiliului nr. 2006/105/CEE din 20 noiembrie 2006 privind adaptarea Directivelor 

73/239/CEE, 74/557/CEE şi 2002/83/CEE din domeniul mediului, ca urmare a aderării Bulgariei şi 

României (...).” 

Potrivit art. 27, alin. (1) din acelaşi act normativ, „scoaterea definitivă sau temporară din circuitul 

agricol sau silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate de interes naţional/internaţional (...) se 

poate face numai pentru obiective care vizeză asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţii, 

sănătaţii oamenilor şi animalelor sau pentru obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei 

administrări a ariei naturale protejate”, fapt confimat şi de către Secretariatul general al Ministerului 

Mediului şi Pădurilor prin adresa 26483/VS/16.04.2009 cu referire la perimetrul de exploatare al S.C. 

Cariera Meri S.A., situat în Parcul Naţional Defileul Jiului. 

De altfel, Ministerul Mediului şi Pădurilor – Direcţia de Comunicare, prin adresa nr. 66162/DC/ 

17.11.2010, „susţine decizia Administraţiei Parcului Naţional Defileul Jiului, precum şi nemodificarea 

limitelor Parcului Naţional Defileul Jiului, deoarece continuarea activităţii de exploatare ar presupune, 

de fapt, extinderea carierei în zona de conservare specială a parcului, a unei activităţi interzise prin 

legislaţia privind ariile naturale protejate.” 

Având în vedere cele precizate mai sus, Ordinul nr. 3993 din 10.12.2012 privind încetarea regimului 

de arie naturală protejată a perimetrului în suprafaţă de 17,6 ha aferent Carierei Meri nu respectă 

prevederile legale în vigoare şi, în consecinţă, vă solicităm revocarea în tot a lui. 

Prezenta fiind formulată în temeiul art. 7, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, solicităm răspunsul în 

termenul prevăzut de dispoziţiile art. 7 alin. (4) şi art. 2 alin. (1) lit. g din Legea nr. 554/2004, contrar 

urmând să ne adresăm instanţei de contencios administrativ pentru competentă soluţionare a solicitării 

noastre şi să sesizăm în acest sens Comisia Europeană, interesul acesteia privind situl din care face parte 

suprafaţa afectată prin Ordinul în cauză fiind justificat urmare aprobării lui prin Decizia Comisiei 

Europene din 2008, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

 

ProPark Fundația pentru Arii Protejate  

 Tiberiu Chiricheș 

 Director Executiv 

 


