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AVIZ 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Art. 10, 12 şi 13 din Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art. 10, 12 şi 
13 din Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării” cu modificările şi completările ulterioare,  
trimisă cu adresa nr. Pl x 530 din 27 noiembrie 2013 şi înregistrată cu nr. 4c-
11/1391 din 28 noiembrie 2013. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) 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 propunerea 
legislativă la data de 19 noiembrie 2013. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 1763 din 27 
septembrie 2013 prin care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă  în şedinţa din 16 
decembrie 2013. 

Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare completarea 
Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, 
cu modificările şi completările ulterioare, urmărind interzicerea, astfel cum 
rezultă din cuprinsul Expunerii de motive, a schimbării destinaţiei fostelor 
amenajări piscicole, pe întreg teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării”, cu excepţia renaturării. Totodată, se propune ca, în termen de trei 
ani de la data intrării în vigoare a iniţiativei legislative, terenurile agricole 
situate pe suprafaţa fostelor amenajări piscicole să fie readuse la destinaţia 
iniţială, pe cheltuiala proprietarilor, a arendaşilor au a concesionarilor care 



le-au schimbat această destinaţie, precum şi faptul ca din 2014 să nu se mai 
acorde subvenţie agricolă pentru terenurile aferente fostelor amenajări 
piscicole aflate pe teritoriul rezervaţiei. 

Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al 
Consiliului Legislativ nr. 519 din 11 iunie 2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
hotărât, cu majoritate de voturi, (un vot împotrivă) avizarea favorabilă a  
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Art. 10, 12 şi 13 
din Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării” cu modificările şi completările ulterioare 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
 
 
 
                  PREŞEDINTE,                           SECRETAR, 
                       
           Bogdan Liviu CIUCĂ             Theodor-Cătălin NICOLESCU 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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