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  Către 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
    

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii 

legislative pentru completarea Legii nr.82/1993 privind 

constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, trimis Comisiei 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pentru dezbatere în fond, cu 

adresa nr. PL.x. 167 din 4 aprilie 2011. 

  

 

 

PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 
 

Sulfina BARBU      Daniel BUDA 
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RAPORT  COMUN 
 

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.82/1993 
privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond cu 

propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.82/1993 privind 

constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, trimisă cu adresa nr.Pl-x 

167 din 4 aprilie 2011, înregistrată cu nr.31/278 din 4 mai 2011 şi, 

respectiv, sub nr.26/134 din 05 aprilie  2011.  

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 

ale art.92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările  ulterioare, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 30  martie 2011. 

  Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1449 din 06 decembrie 2010, a 

avizat favorabil  propunere legislativă. 
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 Guvernul României nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative.  

Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru relaţia cu UNESCO a avizat favorabil iniţiativa 

legislativă, conform adresei nr.44/17 din 6 aprilie 2011. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării, 

cu modificările ulterioare, în sensul concesionării terenurilor care 

constituie domeniul public de interes naţional, situate în perimetrul 

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi pe care sunt amplasate bunurile 

imobile deţinute de persoane fizice sau/şi juridice, prin licitaţie publică, 

acordându—se acestor persoane un drept de preemţiune. 

       În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiilor au examinat 

propunerea legislativă  în şedinţe separate. Membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 3 

mai 2011, iar membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă în 

şedinţa din 7 iunie 2011. 

            La lucrările şedinţelor comisiilor au participat, în calitate de 

invitaţi, conform art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  

domnul Cristian Apostol – secretar de stat în Ministerul Mediului şi 

Pădurilor şi domnul Adrian Chesaru, Consilier, Serviciul pentru relaţia cu 

Parlamentul din cadrul aceleiaşi instituţii. 

   La dezbateri au fost prezenţi, din totalul de 22 membri ai Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi, 14 deputaţi, iar din totalul celor 30  

membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic, au fost prezenţi 30 deputaţi.   

 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au apreciat că   

iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât reglementările propuse prin 

aceasta se regăsesc într-o formă modificată în propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (PLx. 586/2009), iniţiativă legislativă 

care se află înscrisă pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor.  



 
4

 Având în vedere cele constatate, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative 

pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 

Biosferei „Delta Dunării”.  

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE ,                                      PREŞEDINTE, 
 

   Sulfina BARBU        Daniel BUDA                               
 
 
 

SECRETAR,                                          SECRETAR, 
 

 Gheorghe CIOCAN        Gabriel ANDRONACHE                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Consilier,         Expert, 
 

       Monica Dima                Florica Manole                                
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