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Subiect: Declarație a IUCN privind preocuparea față de propunerea de modificare a 
legii ariilor naturale protejate din România  pentru a permite autorizarea proiectelor 
hidroenergetice care afectează ariile protejate de interes național și siturile Natura 
2000 (protejate conform Directivei Habitate). 

 
Excelența Voastră, 

 
Prin organizațiile membre ale IUCN, IUCN a luat cunoștință că Parlamentul României a 

aprobat recent o modificare a legii ariilor protejate, care ar afecta integritatea ariilor naturale 

protejate naționale, componentelor Sitului Patrimoniului Mondial Păduri de Fag Primare și 

Seculare din Carpați și din Alte Regiuni ale Europei, și cea a siturilor Natura 2000. Ariile 

naturale protejate naționale vizate sunt Parcul Național Defileul Jiului și Parcul Natural 

Defileul Mureșului Superior. 
 

 

IUCN este conștientă de faptul că modificarea a fost făcută pentru a permite implementarea 

unor proiecte hidroenergetice care au fost aprobate, și/sau la care lucrările au început 

înainte de 2007. Conform modificării legislative, suprafețele pe care sunt amplasate 

proiectele hidroenergetice vor fi excizate din ariile naturale protejate menționate mai sus, cu 

un impact de amploarea asupra mediului, care se va extinde atât în interiorul cât și în afara 

siturilor afectate.  

 
IUCN este îngrijorată de faptul că aceste evoluții vor avea un impact grav asupra valorilor 

ecologice ale acestor arii naturale protejate, care au fost desemnate pentru a proteja 

biodiversitatea și serviciile ecosistemice semnificative ale regiunii. UN alt factor de îngrijorare 

pentru IUCN este faptul că modificarea facilitează proiecte hidroenergetice fără efectuarea 

evaluării impactului asupra mediului și fără evaluarea adecvată pe care o impune legislația 

UE.  Aceste evaluări sunt necesare pentru a determina efectele negative ale oricărui proiect, 

și prin urmare a implementa măsuri pentru a evita sau a atenua astfel de impacturi negative.  

 
Modificarea legii și continuarea subsecventă a amenajărilor hidroenergetice va plasa 

România într-o situație de încălcare a obligațiilor sale internaționale în ceea ce privește 

Convenția privind Protecţia Patrimoniului Mondial, și angajamentul său de a susține 

integritatea Sitului Patrimoniului Mondial ”Păduri de Fag Primare și Seculare” și Valoarea 

Universală Excepțională a acestuia. România va încălca, de asemenea, prevederile 

relevante ale legislației europene cu privire la siturile Natura 2000. O evaluare adecvată – și 

evaluare din perspectiva biodiversității – este necesară în contextul evaluărilor impactului 

asupra mediului, conform articolelor 6.3 și 6.4 din Directiva Habitate a UE. 
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IUCN a a adoptat mai multe rezoluții care interzic activitățile dăunătoare mediului în ariile 

naturale protejate. De remarcat în mod special este Recomandarea 102 de la Congresul 

Mondial pentru Conservare al IUCN din 2016. (“Arii naturale protejate și alte zone 

importante pentru biodiversitate în relație cu activitățile industriale dăunătoare mediului 

și dezvoltarea infrastructurii”). 

 
Recomandarea “SOLICITĂ guvernelor să interzică activitățile industriale dăunătoare și 

dezvoltarea infrastructurii în toate categoriile IUCN de arii naturale protejate, și să ia măsuri 

pentru a se asigura că toate activitățile sunt compatibile cu obiectivele de conservare ale 

acestor zone, prin procese de evaluare preventivă adecvate, transparente și riguroase, precum 

evaluări ale impactului de mediu și social, evaluări strategice de mediu și reglementări 

adecvate la nivelul celor mai bune practici internaționale. 

 
Întreaga lume lucrează pentru a adopta noi ținte pentru conservarea biodiversității și a 

serviciilor ecosistemice de care depinde viitorul umanității. Țintele planificate conform 

Convenției privind Diversitatea Ecologică vor fi atinse doar când toate țările vor opri și vor 

inversa tendința de declin al biodiversității. Printre activitățile care reprezintă amenințări la 

adresa biodiversității sunt activități care au impact asupra integrității și valorilor semnificative 

ale ariilor naturale protejate. 

 
În lumina acestor considerente, IUCN solicită României să reconsidere modificarea legislației 

ariilor naturale protejate care va permite activitățile dăunătoare mediului, descrise mai sus . 

IUCN solicită în plus României să își întărească în continuare legislația în conformitate cu 

Recomandarea 102 de la Congresul Mondial pentru Conservarea Naturii al IUCN din 2016, 

și să interzică activitățile industriale dăunătoare mediului și dezvoltarea infrastructurii în 

cadrul rețelei de arii naturale protejate a țării. Avem încredere că România, al cărei Minister 

al Mediului, Apelor și Pădurilor este o agenție guvernamentală membru IUCN, va lua acest 

lucru în serios. 

 
IUCN este pregătită să asiste România și autoritățile europene și UNESCO relevante astfel încât 

acestea să poată înțelege mai bine implicațiile modificării legislative propuse, și astfel să asigure 

inegritatea perpetuă a acestor arii protejate. 

 
Cu respect, 

 
 

 

Dr Bruno Oberle 
Director General 

 

Dr Madhu Rao 
Președinte, Comisia Mondială pentru Arii Naturale Protejate a IUCN  
 
Cc: Dl Virginijus Sinkevičius, Comisar, Direcția Generală Mediu, Comisia Europeană 

 
Excelența Sa Dl. Adrian Cosmin VIERITA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, 

Reprezentant Permanent al Misiunii Permanente a României la Oficiul Națiunilor Unite 
și alte organizații internaționale la Geneva 


