ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 17 octombrie 2007
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
Având în vedere degradarea spaţiilor verzi de pe teritoriul localităţilor din România,
cauzată de distrugerea acestora ca urmare a dezvoltării activităţilor economice şi sociale,
în scopul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii prin creşterea suprafeţelor de
spaţii verzi din localităţi, al protejării şi gestionării durabile a acestora, precum şi al
creşterii standardelor de viaţă ale locuitorilor,
ţinând cont de faptul că lipsa unei reglementări imediate duce la imposibilitatea unui
management corespunzător al mediului în localităţi, iar lipsa unei planificări strategice în
acest domeniu conduce la probleme grave de sănătate şi la o calitate scăzută a
standardelor de viaţă ale populaţiei, elemente care vizează interesul public şi constituie
situaţii de urgenţă şi extraordinare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 71
(1) Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare
în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este
interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.
(2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor
alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută."
2.La articolul 96 alineatul (2), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu
următorul cuprins:
"11. obligaţia autorităţilor publice locale de a nu schimba destinaţia terenurilor amenajate
ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, de a nu reduce
suprafeţele acestora ori obligaţia de a nu le strămuta;"

Art. II
(1)Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan
o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 m2/locuitor, până la data de 31 decembrie
2010, şi de minimum 26 m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.
(2)Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a întocmi, în termen de 90 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, un program în care vor fi
evidenţiate etapele de realizare a obligaţiei prevăzute la alin. (1), cu indicarea termenelor
intermediare propuse.

Art. III
(1)Nerespectarea prevederilor art. II constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă, în cuantumul prevăzut la art. 96 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare.
(2)Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac potrivit
art. 97 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare.
(3)Dispoziţiile alin. (1) referitoare la contravenţii se completează cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
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