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            Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea articolului 10 alin. (12) din Legea nr.82/1993 privind constituirea  

Rezervafiei Biosferei ”Delta Dunării”, trimisă spre dezbatere în fond, în 

procedură dc urgența”, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 

pentru mediu și echilibru ecologic, cu adresa nr. PLx. 585 din 30 septembrie 2020. 

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 
 
 
 

      PREȘEDINTE                                                 PREȘEDINTE 
 

                       Mihai Alexandru BADEA                            George-Cătălin STÂNGĂ

dragos.bucur
Conf. cu originalul



 

CAMERA DEPUTATILOR 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 

RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din 

Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 și art. 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 

disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru modificarea 
articolului 10 alin.(12) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei 
’Delta Dunării”, trimisă cu adresa nr. PL x. 585 din 30 septembfie 2020 și înregistrată cu nr. 
4c-13/905 respectiv nr. 4c-0/258 1 octombrie 2020. 

Potrivit prevederilor an. 75 din Constituția României, republicată și ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de Primă Cameră Sesizată, a adoptat proiectul de lege ca 
urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României republicată în data de 21 septembrie 2020. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 
663 din 9 iulie 2020. 

Consiliul Economie și Social a avizat nefavorabil propunerea legislativă, conform 
avizului nr. 5450 din 1 iulie 2020. 

Comisia  pentru  agricultură,  silvicultură,  industrie  alimentară  și  servicii 
specificea avizat negativ propunerea legislativă în ședința din 16 noiembrie 2020. 

Guvenrul prin adresa trasmisa cu nr.2194 din 10 aprilie 2021 nu susține propunerea 
legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 10 alin.(12) 
din Legea nr.82/1993. portrivit expunerii de motive, se doreşte ca terenurile din perimetrul 
Rezervației, domeniu public dc interes național, pe care sunt amplasate active deținute de 
persoane fizice și/sau juridice să poată fi închiriate de Administrația RezervaJiei Biosferei 
„Delta Dunarii“, prin încredințare directă, catre deținătorii legali ai acestor active. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au examinat proiectul de Lege și 
documentele aferente in ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic a examinat proiectul de Lege în 
ședința din data de 5 mai 2021. 



Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege 
în ședința in sistem mix din 10 iunie 2021 în temeiul dispozițiilor art.61 și 63 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Deputații au fost prezenți la dezbaterea proiectului de lege conform listei dc prezență. 
La dezbateri a participat, conform prevederilor art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificârile și completările ulterioare. domnul lon Munteami, în 
calitate de subsecretar de stat, Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 

În umia examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate membrii celor doua 
comisii au hotărât, cu majoritate de voturi respingerea proiectului de Lege pentru 
modifu:marea articolului 10 alin.(12) din Legea nr.82/1993 privind c:onstituirea Rezervației 
Biosferei "Delta Dunării" 

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 
 

 
 
                           PREȘEDINTE                                              PREȘEDINTE 

 

                  Mihai Alexandru BADEA                           George-Cătălin STÂNGĂ 

 

 

                         SECRETAR                                                       SECRETAR 

                    Ladányi László-Zsolt                                  Bogdan-Alexandru BOLA 

 

 

 

 
                  Consilier parlamentar, Bucur Dragos                                                       Consilier parlamentar, Andreea Negulescu 


