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PARLAMENTUL  ROMANIEI 

CAMERA  DEPUTATILOR 

 
COMISIA PENTRU  MEDIU ŞI 

ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Nr.4c-27/167/2015 
 

 COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Nr.4c-11/886/2015 
 

 
 

R A P O R T    C O M U N 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 

Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării " 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost 

sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.82/1993 privind 

constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării ", trimis cu adresa nr.Plx.513 din 24 iunie 2015 şi 

înregistrat la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic cu nr.4c-27/167 din 25 iunie 2015 şi la 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. 4c-11/886/2015. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 

Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare, schimbările legislative urmărind, 

în principal, următoarele aspecte: pe întreg teritoriul rezervaţiei, terenurile ocupate ca amenajări 

agricole sau piscicole şi care constituie domeniu public de interes judeţean, aflat în administrarea 

Consiliului Judeţean Tulcea, să poată fi utilizate ca amenajări agricole sau piscicole doar în baza unor 

studii tehnice de specialitate din care să rezulte necesitatea utilizării lor ca astfel de amenajări; 

introducerea unor sancţiuni contravenţionale pentru schimbarea utilizării terenurilor în lipsa unor 

studii tehnice de specialitate; instituirea obligaţiei proprietarilor, arendaşilor sau concesionarilor 

terenurilor utilizate ca amenajări agricole sau piscicole, a căror utilizare a fost schimbată, de a efectua, 

în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, studii tehnice de specialitate din care 

să rezulte modalitatea utilizării amenajărilor agricole sau piscicole în cauză; abrogarea prevederilor 

introduse prin Legea nr. 122/2004 pentru completarea Legii nr.82/1993 , potrivit cărora “începând cu 

data de 15 septembrie 2014 nu se mai acordă subvenţie agricolă pentru terenurile aferente fostelor 

amenajări piscicole aflate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării””. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 iunie 2015. 
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În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de lege, sus menţionat, în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţa 

din 6 octombrie 2015. La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au fost prezenţi 10 

deputaţi, din totalul de 20 membri ai Comisiei.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa 

din data de 20 octombrie 2015. La lucrările comisiei, deputaţii au fost prezenţi conform listei de 

prezenţă.  

La întocmirea prezentului Raport comun, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ (nr.400/23.04.2015) şi avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice (nr.4c-4/383/01 septembrie 2015); 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, conform prevederilor art. 55 şi 56 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Anne Marie Juganaru, secretar de Stat în 

cadrul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi domnul Motoc Octavian, senator. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate,  membrii celor două comisii 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să  propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului 

de Lege pentru modificarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta 

Dunării", cu amendamentele admise prevăzute în anexa nr.1 şi cu amendamentul respins prevăzut 

în anexa nr.2 care fac parte integrantă din prezentul Raport comun. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) 

din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE, 
CARMEN ILEANA MOLDOVAN 

 
 
 

   SECRETAR, 
VASILE DANIEL SUCIU 

 

CIPRIAN NICOLAE NICA 
 
 
 

SECRETAR, 
SORIN CONSTANTIN STRAGEA 

 
 
 
 

             Consilier parlamentar,                                                        Consilier parlamentar, 
         Andreea Negulescu                                                             Alina Grigorescu 

           



Plx. 513/2015 
ANEXA 1 

 
A M E N D A M E N T E     A D M I S E  

 
 

Nr. 
crt. 

Text  
Legea Nr. 82 din 20 noiembrie 1993 

privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei "Delta Dunării" 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare/Obs 

0 1 2 3 4 
1. LEGEA 

Nr. 82 din 20 noiembrie 1993 
privind constituirea Rezervaţiei 

Biosferei "Delta Dunării" 

LEGE 
pentru modificarea Legii 

nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta 

Dunării” 
 

Nemodificat  

2.  

 

------------------------------- 

Art.I.- Legea nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei 
„Delta Dunării”, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.283 din 7 decembrie 
1993, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

Nemodificat  

3. Art. 10 
 
 

------------------------------- 
 

(41) Pe întreg teritoriul rezervaţiei, 
schimbarea destinaţiei terenurilor 
utilizate ca amenajări agricole sau 
piscicole este interzisă, cu excepţia 
celor incluse în planul de renaturare. 

1. La articolul 10, alineatul (41) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
„(41) Pe întreg teritoriul Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării”, 
schimbarea utilizării terenurilor 
agricole folosite ca terenuri agricole 
productive sau amenajări piscicole 
se face cu acordul administratorului 
şi numai în baza unor studii tehnice 

1. La articolul 10, alineatul 41 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
41 Pe întreg teritoriul rezervaţiei, 
schimbarea utilizării terenurilor 
agricole folosite ca terenuri 
agricole productive sau amenajări 
piscicole se face cu acordul 
administratorului, numai în baza 
unor studii tehnice de specialitate. 
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de specialitate”.  
(Autori: Comisia pentru mediu 
şi echilibru ecologic, Comisia 
juridică, de disciplină şi 
imunităţi) 

4.  Art. 12 
 
Constituie contravenţii următoarele 
fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel 
de condiţii încât, potrivit legii 
penale, să constituie infracţiuni: 
 
21. schimbarea destinaţiei terenurilor 
utilizate ca amenajări agricole sau 
piscicole, cu excepţia celor incluse în 
planul de renaturare; 
 
 
 
22.. nerespectarea de către proprietarii, 
arendaşii sau concesionarii terenurilor 
utilizate ca amenajări agricole sau 
piscicole a căror destinaţie a fost 
schimbată a obligaţiei de renaturare 
sau de readucere a acestora la 
destinaţia iniţială; 
 
 

2. La articolul 12, punctele 21 şi 22 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
„21. schimbarea utilizării terenurilor 
din amenajări agricole sau piscicole, 
cu excepţia celor prevăzute la art.10 
alin.(41); 
 
 
 
22. nerespectarea de către 
proprietarii, arendaşii sau 
concesionarii terenurilor ocupate ca 
amenajări agricole sau piscicole, a 
căror utilizare a fost schimbată, fară 
a avea la bază studii tehnice de 
specialitate, din care să rezulte 
necesitatea schimbării folosinţei 
amenajării agricole sau piscicole;” 
 

  Nemodificat 

 

 

 

 
21. schimbarea utilizării terenurilor 
din amenajări agricole sau 
piscicole, cu excepţia celor 
prevăzute la art.10 alin.4]; 
 

 

22. nerespectarea de către 
proprietarii, arendaşii sau 
concesionarii terenurilor ocupate 
de amenajări agricole sau 
piscicole, a căror utilizare a fost 
schimbată, fară a avea la bază 
studii tehnice de specialitate, din 
care să rezulte necesitatea 
schimbării folosinţei amenajării 
agricole sau piscicole; 
 
(Autori: Comisia pentru mediu 
şi echilibru ecologic, Comisia 
juridică, de disciplină şi 
imunităţi) 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

5.  

 

Art.II- (1) În termen de 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, proprietarii, arendaşii sau 

Nemodificat  
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   --------------------------- concesionarii terenurilor utilizate ca 
amenajări agricole sau piscicole, 
cărora le-au schimbat folosinţa, sunt 
obligaţi să efectueze studii tehnice 
de specialitate, cu acordul 
administratorului, din care să rezulte 
modalitatea utilizării amenajărilor 
agricole sau piscicole în cauză. 
(2) În termen de 3 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
proprietarii/concesionarii terenurilor 
cărora le-au schimbat folosinţa, fară 
ca studiile de specialitate să justifice 
acest lucru, sunt obligaţi să le 
readucă la starea lor iniţială sau, 
după caz, să le renatureze. 

6.  

 

      ----------------------------- 

Art.III. - La data intrării în vigoare 
a prezentei legi, articolul III din 
Legea nr. 122/2014 pentru 
completarea Legii nr.82/1993 
privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării”, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.541 din 22 iulie , se 
abrogă.  

Art.III. - La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, articolul 
III din Legea nr. 122/2014 pentru 
completarea Legii nr.82/1993 
privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării”, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.541 din 22 
iulie 2014 , se abrogă. 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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ANEXA 2 
 
 
 

AMENDAMENT  RESPINS 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
 

Camera 
decizională 

1. 

Art. 10 
 
 
 
(41) Pe întreg teritoriul rezervaţiei, 
schimbarea destinaţiei terenurilor 
utilizate ca amenajări agricole sau 
piscicole este interzisă, cu excepţia 
celor incluse în planul de renaturare. 

La articolul 10, alineatul (41) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
41 Pe întreg teritoriul Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării”, 
exploatarea terenurilor folosite ca 
terenuri agricole productive sau 
din amenajările piscicole se face 
conform legislaţiei în vigoare. 
 
Autor: Deputat PNL – Lucia 
Varga 

 
Camera  

Deputaţilor 

 
 


