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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de  1, 2 şi 3 iulie 2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 1, 2 şi 3 
iulie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
unor prevederi legale în domeniul circulaţiei juridice a terenurilor (aviz; 
Pl.x 321/2009). 

 Şedinţele comisiei s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, la 
sediul Consiliului Judeţean Tulcea.  

Lucrările şedinţei din data de 1 iulie 2009 au început la ora 1000 şi au 
avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
unor prevederi legale în domeniul circulaţiei juridice a terenurilor (aviz; 
Pl.x 321/2009). 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără Valeriu, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram Marian, 
Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres 
Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia 
Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu 
Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, 
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Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, 
Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

Au participat ca invitaţi : 
- domnul Victor Tarhon – preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea; 
- domnul Grigore Baboianu – guvernatorul Rezervaţiei Biosferei 

„Delta Dunării”; 
- domnul Constantin Cabuz – secretarul Consiliului Judeţean Tulcea; 
- domnul Romulus Ştiucă - director general Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării. 
Lucrările au fost conduse, alternativ, de către doamna deputat 

Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi domnul deputat Marian 
Avram, secretarul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii  specifice. 

În deschiderea şedinţei, domnul Victor Tarhon, preşedintele CJT a 
prezentat o informare amplă în legătură cu situaţia economică şi socială a 
judeţului Tulcea, subliniind faptul că judeţul are o seamă de particularităţi 
care-l deosebesc de alte zone ale ţării şi care reclamă elaborarea unei 
legislaţii specifice, în măsură să răspundă cerinţelor populaţiei din zonă. 

Domnia sa a evidenţiat preocupările pe care CJT le are în direcţia 
îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii, începând cu reţelele rutiere şi 
fluviale, până la modernizarea şi dezvoltarea Aeroportului local Mihail 
Kogălniceanu, unde ar mai fi necesari aproximativ 5 milioane de euro. 

A arătat că în ceea ce s-a realizat până acum s-au comis şi unele 
greşeli, pe care, prin modificările legislative ce se vor realiza, oamenii de 
aici vor să le elimine.  

Zona ARBDD are un potenţial economic imens, pentru că reprezintă 
o zonă geografică cu suprafeţe de uscat şi de ape, inclusiv terenuri aflate 
permanent sub ape, în care există elemente şi formaţiuni fizico-geografice, 
specii de plante şi animale care îi conferă o importanţă biogeografică, 
ecologică şi estetică deosebită, cu valoare de patrimoniu natural naţional şi 
universal, fiind supusă unui regim special de administrare în scopul 
protecţiei şi conservării acesteia, prin dezvoltarea aşezărilor umane şi 
organizarea activităţilor economice în corelare cu capacitata de suport a 
mediului deltaic şi a resurselor sale naturale.   

 O seamă de nereguli s-au înregistrat chiar în modul în care resursele 
Deltei Dunării au fost exploatate, în sensul că populaţia din zonă a fost 
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privată, o vreme, de aceste resurse. Acest acces haotic la resursă a dus şi la 
deteriorarea echilibrului ecologic, aspect care trebuie să-şi găsească 
rezolvarea corectă.  

Domnia sa a susţinut că modificările legislative să fie în deplină 
concordanţă cu cerinţele şi realităţile în care populaţia din zonă îşi duce 
traiul şi ele să contribuie la ameliorarea situaţiei generale, economice şi 
sociale a populaţiei judeţului şi a celei din Delta Dunării, în special.  

Domnul Grigore Baboianu, guvernator al RBDD a prezentat situaţia 
actuală a Rezervaţiei şi a susţinut că Planul de management al zonei este 
bazat pe conceptul de dezvoltare durabilă şi pe necesitatea conservării 
resurselor. Administrarea rezervaţiei se face în baza experienţei şi a 
reglementărilor internaţionale, bazându-se pe Strategia de la Sevilla.  

Îmbunătăţirea condiţiilor de administrare a RBDD trebuie să 
conducă la consolidarea unui adevărat brand Delta Dunării, care să aibă 
valoare internaţională recunoscută, fapt ce se poate realiza prin eforturi 
financiare deosebite.  

Domnul Romulus Ştiucă, director general INCDDD a prezentat în 
detaliu programul cu privire la măsurile de refacere a echilibrului ecologic 
în Delta Dunării, precizând că scopul principal al acestui proces este de a 
reface structura, funcţiile, diversitatea şi dinamica specifice ecosistemului. 
Obiectivul general urmărit prin Programul lucrărilor de reconstrucţie 
ecologică în RBDD este reintegrarea în circuitul hidrologic natural a unor 
zone economice amenajate agricol, piscicol şi silvic pentru restabilirea 
echilibrului hidrologic şi ecologic, refacerea habitatelor acvatice, 
restaurarea funcţiilor specifice zonelor umede inclusiv a activităţilor 
tradiţionale: pescuitul, recoltare stuf, creşterea animalelor şi ecoturism. 

Domnul deputat Pavel Horj  a cerut unele lămuriri şi a întrebat dacă 
în activitatea din zonă se înregistrează şi existenţa şi activitatea unor 
centre de consultanţă care să sprijine populaţia locală în eforturile 
specifice.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a cerut clarificări în 
legătură cu instituţiile implicate în elaborarea şi aprobarea master planului 
şi sursele din care se asigură fondurile necesare. 

De asemenea, a cerut precizări în legătură cu reglementările juridice 
referitoare la raporturile dintre deţinătorii de terenuri, exploataţii şi 
ARBDD, dacă există colaborare cu instituţii de cercetare pe profil şi care 
este relaţia între domeniul silvic şi cel agricol în cadrul ARBDD. 
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Doamna deputat Sulfina Barbu a cerut participanţilor la dezbatere ca 
până în luna august, toate amendamentele formulate să fie centralizate de 
cele două comisii şi a considerat, având în vedere experienţa de până 
acum, că master planul privind Rezervaţia Delta Dunării să fie aprobat 
prin hotărâre de Guvern în vederea antrenării tuturor factorilor cu atribuţii 
în acest proces amplu. 

A cerut asigurarea tuturor condiţiilor pentru finalizarea cadastrului 
întregii zone a RBDD. 

Domnia sa a afirmat că teritoriul RBDD este o zonă de interes 
naţional şi, dacă nu vor fi făcute investiţiile cerute, aceasta va fi pusă în 
pericol.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe a apreciat că suma de aproximativ 
142 milioane euro necesară programelor derulate de ARBDD este mare şi 
a cerut precizări în legătură cu programele derulate şi structura şi sursele 
finanţatorii. 

Domnul deputat Mihai Banu a afirmat că este nevoie de o lege care 
să reflecte exact transformările suferite de zona Delta Dunării şi cerinţele 
populaţiei din zonă şi a subliniat necesitatea stabilirii unor priorităţi în 
finanţarea lucrărilor. De asemenea, domnia sa a apreciat că prioritar ar 
trebui să fie conservarea a ceea ce există deja. 

În continuarea dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Ion 
Tabugan, Victor Boiangiu, Aurel Vlădoiu, Mihai Stroe care au apreciat 
programele concepute şi derulate de CJT şi ARBDD, precum şi grija 
pentru conservarea şi protejarea patrimoniului natural al RBDD. 

În continuare, membrii comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice au trecut la dezbaterea şi analiza 
Propunerii legislative pentru modificarea unor prevederi legale în 
domeniul circulaţiei juridice a terenurilor (Pl.x 321/2009). 

S-a propus avizarea negativă a proiectului de lege. Propunerea de 
avizare negativă a fost aprobată cu majoritate de voturi. S-au înregistrat 23 
de voturi pentru aviz negativ şi 2 abţineri.  

Lucrările în şedinţă  au fost reluate în ziua de 2 iulie 2009, la sediul 
Consiliului Judeţean Tulcea şi au continuat cu o deplasare în teritoriu.  

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără Valeriu, 
Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram Marian, 
Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres 
Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia 
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Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu 
Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, 
Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, 
Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

 Ca invitaţi au participat: 
- domnul Victor Tarhon – preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea; 
- domnul Grigore Baboianu – guvernatorul Rezervaţiei Biosferei 

„Delta Dunării”. 
 Au fost analizate aspecte practice cu privire la modul de 

implementare a legislaţiei specifice privind reconstrucţia ecologică a 
Deltei Dunării, precum şi modul în care se realizează proiectul 
„Cooperarea transfrontalieră pentru demonstrarea multiplelor utilizări şi 
beneficii ale refacerii zonelor umede”. 

Analiza a inclus şi o documentare la nivelul Consiliului Local 
Pardina. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 3 iulie 2009. 
Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. 
Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără Valeriu, 

Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, Avram Marian, 
Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Béres 
Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia 
Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu 
Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, 
Plăiaşu Gabriel, Stroian Toader, Surdu-Soreanu Raul Victor, Tabugan Ion, 
Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. 

În cadrul şedinţei au fost analizate amendamentele formulate în 
legătură cu proiectul de lege de modificare şi completarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. 

 
 
 PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
 Prof. dr. Valeriu Tabără      Vasile Mocanu  
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