
 

Nesecret 

 

Bulevardul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, Tel.: +4 021 408 9545, www.mmediu.ro 

                                      INVITAŢIE 

Dezbatere publică - Proiect de modificare şi completare al Ordinului ministrului mediului şi 

schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi 

custodiei a ariilor naturale protejate, cu modificările ulterioare 

 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) vă invită la dezbaterea publică privind proiectul de 

modificare şi completare al Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 

privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodiei a ariilor naturale protejate, cu 

modificările ulterioare, care va avea loc în data de 03 august 2016, între orele 11.00- 13.00, la sediul 

MMAP, Bd. Libertății nr. 12.  

Pentru o discuţie cât mai eficientă participanţii sunt rugaţi să transmită, până în data de 02 august 

2016 ora 13.00, recomandările cu privire la propunerea de modificare şi completare a Ordinului mmsc 

nr. 1052/2014, la adresa de email: anca.craciunas@ mmediu.ro, în cazul în care acestea nu au fost deja 

transmise autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Modalitatea de înscriere pentru luarea 

cuvântului este ordinea în care se vor primi e-mail-urile de înscriere, care se vor transmite tot la adresa 

e-mail mai sus menţionată. 

 Formatul propus pentru dezbaterea publică este următorul: 30 minute - prezentarea proiectului de  

către iniţiatori, 1 oră și 30 de minute – prezentarea punctelor de vedere ale participanţilor.  

Toţi participanţii, vor primi ulterior evenimentului (într-un interval de maxim 10 zile) minuta 

evenimentului, la adresa electronică indicată în formularul de înscriere, document care va fi publicat şi 

pe pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

Informații privind propunerea de modificare şi completare al Ordinului mmsc nr. 1052/2014 privind 

aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodiei a ariilor naturale protejate, cu 

modificările ulterioare se găsesc pe site-ul MMAP, la adresa: http://www.mmediu.ro/articol/mmap-

supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-privind-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-

mediului-si-schimbarilor-climatice-nr-1052-2014-pentru-aprobarea-metodologiei-de-atribuire-in-

administrare-si-custodie-a-ariilor-naturale-protejate/1752 Așteptăm cu interes reacţiile și participarea 

dumneavoastră. Vă mulţumim anticipat pentru atenţia acordată subiectului şi demersului nostru!  

 

Cu apreciere,  

Cristiana PAŞCA PALMER 

Ministru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
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