
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 
 
pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea 

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” 
 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

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: 

 
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.” 

 
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; 
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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;” 

 
Art. II - (1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, proprietarii, arendaşii sau 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, fără ca studiile de specialitate să justifice acest lucru, 
sunt obligaţi să le readucă la starea lor iniţială sau, după caz, să le 
renatureze. 

 
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. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 21 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76                  
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 
 

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=332&cam=2&leg=2008
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