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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

      Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei "Delta Dunării", trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic, cu adresa nr. PL- x 372 din 13 iunie 2018 şi 
înregistrată cu nr. 4c-13/593 din 19 iunie 2018, respectiv cu nr. 4c-8/315/2018. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 

                     PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE,                                        

                   Nicuşor HALICI                                         Ion CUPĂ 
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                                                                              PARLAMENTUL ROMÂNIEI                                         

                                                                                CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ                                                                                       COMISIA PENTRU MEDIU ŞI   
                   ŞI IMUNITĂŢI                                                                                                               ECHILIBRU ECOLOGIC 
Nr.4C-11/593                                                                                                                                       Nr. 4C-8/315 
Bucureşti, 11 iunie 2019 

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta 
Dunării" 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin adresa nr. PLx.372 din 13 iunie 2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost 
sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 34 din 11.01.2018, a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observaţii şi propuneri. 
Guvernul, prin punctul de vedere nr.2068/DRP din 18.11.2018 nu susţine adoptarea aceastei iniţiative legislative. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 11.06.2018, ca urmare a depăşirii 

termenului de adoptare.  
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.82/1993, intervenţiile propuse având ca 

scop, potrivit expunerii de motive, eliminarea unor neajunsuri care pun în pericol implementarea conceptului de rezervaţie a biosferei pe 
fondul unui nivel alarmant al braconajului în Delta Dunării. Ca urmare, se consideră necesară clarificarea unor prevederi privind 
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administrarea terenurilor amenajate în Deltă pentru agricultură şi acvacultură, a accesului în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, precum 
şi necesitatea armonizării modului de sancţionare a abaterilor privind încălcarea prevederilor Legii nr.8/1993, în raport cu prevederile altor 
acte normative în vigoare privind protecţia mediului sau conservarea şi gestionarea ariilor protejate. Prin proiect se propune ca grupurile de 
turişti să fie însoţite de ghizi autorizaţi de Administraţia Rezervaţiei, completarea patrimoniului Administraţiei Rezervaţiei cu un imobil din 
domeniul public al statului aflat în prezent în administrarea Regiei Autonome – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, precum şi 
modificarea reglementării infracţiunilor din actul de bază. 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul 

de lege în şedinţe separate.  
  Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 16 aprilie 2019. Din numărul 
total de 17 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au participat la dezbateri 13 deputaţi. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 11 iunie 2019.  
 La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", deoarece o parte din propunerile 
din această iniţiativă au fost preluate ca amendamente în proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”- PL-x. nr.97/2019. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

                                   PREŞEDINTE                                                    

                                  Nicuşor HALICI                                    

                                            

                                    SECRETAR     

                        Aida Cristina CĂRUCERU 

 

                   PREŞEDINTE 

                       Ion CUPĂ 

                       

                      SECRETAR 

            Bogdan Gheorghe DĂNUŢ 

   Consilier parlamentar, Muşat Alexandra                                                                           Consilier parlamentar, Andreea Negulescu  
                                                                         

 


