
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor 
 
   
Ordin nr. 742/2004 
 
din 22/11/2004 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 04/02/2005 
 
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind autorizarea, inventarierea şi 
înregistrarea grădinilor zoologice şi acvariilor publice 
 
    În temeiul dispoziţiilor art. 16 din Legea grădinilor zoologice şi acvariilor 
publice nr. 191/2002,  
    având în vedere prevederile Legii nr. 13/1998 pentru aderarea României la 
Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, 
adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, ale Legii nr. 69/1994 pentru aderarea 
României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de 
faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973, 
ale Legii nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind 
conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la 
Berna la 19 septembrie 1979, ale Legii nr. 58/1994 pentru ratificarea 
Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 
1992,  
    în baza dispoziţiilor art. 3 alin. (1) pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 
408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor, cu modificările ulterioare,  
 
    ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:  
 
   Art. 1. - Prezentul ordin reglementează procedura de autorizare, 
inventariere şi înregistrare a grădinilor zoologice şi acvariilor publice.  
   Art. 2. - Se aprobă Instrucţiunile privind autorizarea, inventarierea şi 
înregistrarea grădinilor zoologice şi acvariilor publice, prevăzute în anexele nr. 
1-11*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.  
    ___________  
   *) Anexele nr. 1-11 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 115 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la 
Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", 
Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  
 
   Art. 3. - Direcţia Conservarea Diversităţii Biologice şi Biosecuritate din 
cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi compartimentele de 
specialitate din cadrul agenţiilor de protecţie a mediului teritoriale vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
   Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice care solicită autorizaţia de mediu de 
la autorităţile teritoriale de protecţie a mediului au obligaţia să achite tariful de 
5.000.000 lei.  
   Art. 5. - Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezentul ordin se 
sancţionează potrivit legii.  



   Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.  
 
    Ministrul mediului şi gospodăririi apelor, 
Speranţa Maria Ianculescu 


