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în conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României,

republicată, şi art. 89 din Regulamentul Senatului, vă înaintăm spre

legislativă
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind
constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării".

dezbatere. adoptareŞi propunerea

Solicit adoptarea propunerii legislative în procedură de urgenţă,
în conformitate cu art. 76 alin. (3) din Constituţia României şi a art.

108 alin.(1) din Regulamentul Senatului. - -
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INTRARE

MP.... Luna.1^,^20...^
IEŞIExpunere de motive

'a . ' '

In contextul evoluţiei socio-economice se impune modificarea . şi 
completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ,JDelta 
Dunării”.

în anul 2019 a fost depus la Parlament un amplu proiect de modificare a 
Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ,J)elta Dunării”. 
Iniţiativa a parcurs toate etapele parlamentare şi a fost adoptată în şedinţa Camerei 
Deputaţilor din data de 24 noiembrie 2020 cu 135 de voturi pentru şi 86 de 
abţineri.

Preşedintele României a formulat o sesizare de neconstituţionalitate a priori 
a proiectului, în baza a două argumente :

1. Preşedintele României a susţinut ca prim argument că legea criticată a fost * 
adoptată ca lege ordinară, deşi în conţinutul său normativ se regăsesc dispoziţii 
care se încadrează în domeniul de reglementare al legii organice. Astfel, 
reglementările prin care se introduce excepţia la vânătoarea de echilibrare a 
'speciilor (exemplu: problema şacalilor ) au modificat conţinutul constitutiv al 
infracţiunii de braconaj, în ceea ce priveşte cauzele exoneratoare de răspundere 
ipenală. Această exonerare este de natură organic şi de aceea Curtea a decis că 
dispoziţiile nu puteau fi aprobate printr-o lege ordinară. Acestă excepţie după 
Decizia CCR va trebui să facă obiectul unei legi organice-Legea 407/2006 cu ^ 
privire la vânătoare

2. In motivarea obiecţiei de neconstituţionalitate Preşedintele a mai susţinut ca 
argument secund că dispoziţiile din lege, referitoare la transferul bunurilor 
aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale 
se pot realiza interdomenial, cu respectarea procedurii prevăzute în Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Ori, bunurile. 
vizate prin legea criticată şi identificate prin anexa nr. 3 (nou-introdusă) la 
Legea nr. 82/1993 nu reprezintă bunuri proprietate publică exclusivă. Aceste 
bunuri reprezintă terenuri din amenajări agricole cu propunerea de transfer către 
comunităţile locale cu destinaţie precisă şi anume ferme de subzistenţă ale 
locuitorilor şi pentru masa furajeră pentm animalele înregistrare în registrele' . 
locale.



Curtea Constituţională prin Decizia nr.70/2021 a admis cu unanimitate de 
voturi obiecţiile de neconstituţionalitate şi a declarat proiectul de lege 
neconstituţional m integralitate.

Având în vedere aceste aspecte şi luând în considerare necesitatea stringentă 
de modificare a Legii nr.82/1993 am eliminate articolele declarate 
neconstituţionale şi am decis să redepunem legea pentru dezbatere şi adoptare.

Textul propus este cel adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 
noiembrie 2020, cu excluderea art.III, a anexelor şi a art. 15"^, în conformitate cu 
Decizia CCR.

Menţionăm că iniţiativa legislativă reprezintă rezultatul unor ample 
dezbateri cu toate părţile interesate: Consiliul Judeţean Tulcea, U.A.T - urile din 
Rezervaţie, A.R.B.D.D, asociaţii ale pescarilor şi ale operatorilor de turism din 
Deltă, precum şi cu autorităţile publice centrale.

Există un număr de modificări substanţiale ale legii, printre care 
introducerea a două noi zone: zona de cruţare piscicolă şi diferenţierea dintre 
plajele sălbatice şi plajele neamenajate, ceea ce va duce la o mai-bună conservare a 
resurselor şi la o gestionare mai judicioasă a plajelor.

De asemenea, prin propunerea legislativă se modifică componenţa 
Consiliului Consultativ de Administrare, astfel încât acesta să poată deveni 
funcţional, şi se stabileşte prin lege ca acesta să fie convocat cel puţin de două ori 
pe an. în acest moment Consiliul are o componenţă foarte stufoasă şi nu se poate 
atinge cvorumul de şedinţă.

O altă modificare importantă este reprezentată de completarea atribuţiilor 
A.R.B.D.D. cu posibilitatea concesionării resurselor stuficole, în baza 
Regulamentului de valorificare a resurselor din Delta Dunării, numai pentru 
locuitorii din Deltă sau persoanelor juridice cu sediul social în Deltă. în cazul 
concesionării acestor resurse, populaţia locală va beneficia de stuf şi lemne de 
foc/locuitor, în baza prevederilor legale.

în plus, se va stabili în mod clar modul în care resursele regenerabile terestre 

şi acvatice se pot scoate la licitaţie, precum şi a faptului că persoanele juridice sau



I
fizice autorizate care au sediul stabil în Rezervaţie sau în localităţile limitrofe au 
dreptul de a participa la licitaţie.

: O altă modificare se referă la condiţiile de acces în zonele strict protejate, 
astfel încât accesul să se poată realiza doar cu ghid autorizat de Rezervaţie sau cu 
personal angajat al A.R.B.D.D.

Nu în ultimul rând, se actualizează cuantumul contravenţiilor şi se simplifică
Iprocedura de constatare. In prezent sunt foarte multe autorităţi care au atribuţii de
I

control, trebuie să rămână doar câteva, cu atribuţii extrem de clare.

Având în vedere impactul benefic pe care aceste modificări le vor avea 
asupra conservării habitatului, îmbunătăţirii managementului Rezervaţiei, 
îmbunătăţirii modului de gestionare al resurselor regenerabile şi, nu în ultimul

I

rând, îmbunătăţirii traiului de zi cu zi a locuitorilor Deltei, am decis să înaintăm 
prezenta propunere legislativă spre dezbatere şi adoptare. -
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE1
:

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

i

1

Parlamentul României adoptă prezenta 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 şi se completează după cum urmează:

1
f-i

! 1. La articolul 3 alineatul 1, după litera d) se introduc două noi
i litere, literele e) şi £)» cu următorul cuprins:

„e) zone de refacere a resursei piscicole;
f) zona maritimă care delimitează pe cordon litoral plajele sălbatice 

şi plajele neamenajate.”

1 2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4. - Managementul rezervaţiei se realizează de Administraţia 

Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», denumită în continuare Administraţia 
Rezervaţiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul 
de stat şi din venituri proprii, aflată în subordinea autorităţii publice centrale 

. pentra protecţia mediului.
Administraţia Rezervaţiei are sediul în municipiul Tulcea.

i
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Administraţia Rezervaţiei va asigura integrarea strategiei de 
administrare cu politicile Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate 
prin coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Conducerea Administraţiei Rezervaţiei este realizată de către 
guvernator, cu rang de subsecretar de stat, ale cărui atribuţii se stabilesc prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Rezervaţiei.

Guvernatorul este numit şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, 
prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului.

Guvernatorul conduce întreaga activitate a Administraţiei 
Rezervaţiei şi are calitatea de ordonator terţiar de credite.

Guvernatorul numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, 
personalul Administraţiei Rezervaţiei.

Guvernatorul, în exercitarea atribuţiilor sale, emite decizii.
Guvernatorul reprezintă Administraţia Rezervaţiei în relaţiile cu 

terţii, precum şi în justiţie.
Pe lângă guvernator funcţionează Colegiul executiv, format din şefi 

ai compartimentelor din cadrul Administraţiei Rezervaţiei.
Membrii Colegiului executiv sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin 

decizie a guvernatorului.
Colegiul executiv este condus de guvernator.
Colegiul executiv are rolul de a pune în aplicare deciziile

guvernatorului.”
3. Articolul 4^ se modijHcă şi va avea următorul cuprins:

1„Alt. 4 . - Pe lângă Administraţia Rezervaţiei se înfiinţează 
Consiliul consultativ de administrare, alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor 
administraţiei publice locale, ai administratorului fondului forestier 
proprietate publică a statului, asociaţiilor profesionale şi organizaţiilor 
neguvemamentale, care au sediul şi deţin cu orice titlu suprafeţe şi/sau bunuri 
şi au interese în perimetrul rezervaţiei şi sunt implicate şi interesate în 
aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi dezvoltare durabilă a zonei, cu 
rol consultativ în procesul de adoptare a deciziilor care pot afecta interesele 
reprezentanţilor săi, precum şi în procesul de elaborare şi adoptare a planului 
de management al rezervaţiei.

Componenţa şi atribuţiile Consiliului consultativ de administrare se 
aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului, la propunerea Administraţiei Rezervaţiei.

Consiliul consultativ de administrare funcţionează pe bază de 
regulament propus de Administraţia Rezervaţiei şi aprobat prin ordinul 
conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.



Consiliul consultativ de administrare se întruneşte cel puţin de două 
ori pe an, la iniţiativa Administraţiei Rezervaţiei sau la solicitarea a 30% din 
membri.

Membrii Consiliului consultativ de administrare nu sunt retribuiţi
pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestuia.”

2
4. Articolul 4 se modiUcă şi va avea următorul cuprins:
„Alt. 4 . - Activitatea Administraţiei Rezervaţiei este îndrumată şi 

supravegheată de către Consiliul ştiinţific al rezervaţiei.
Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific este propusă de 

Administraţia Rezervaţiei şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Academiei Române.

Consiliul ştiinţific este format din oameni de ştiinţă şi specialişti în 
probleme complexe ale Deltei Dunării.

Consiliul ştiinţific avizează planul de management al rezervaţiei, 
evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în acesta şi prezintă, 
anual sau ori de câte ori este necesar, autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului rapoarte cuprinzând constatări, propuneri şi recomandări.

Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează pe baza unui 
regulament propriu cu avizul Academiei Române, aprobat prin ordin al 
conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Guvernatorul rezervaţiei este membru de drept în Consiliul 
consultativ de administrare şi Consiliul ştiinţific.”

3
5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:3
„Alt. 4 . - Desfăşurarea tuturor activităţilor din rezervaţie este 

reglementată prin planul de management al rezervaţiei şi prin regulamentul 
rezervaţiei. Managementul rezervaţiei are ca scop asigurarea statutului de 
conservare favorabilă a habitatelor şi a populaţiilor speciilor de pe teritoriul 
acesteia în armonie cu activităţile antropice şi cu prezervarea specificului 
socio - cultural al comunităţilor locale.

Planul de management şi regulamentul rezervaţiei se elaborează de 
către Administraţia Rezervaţiei, cu consultarea Consiliului consultativ de 
administrare, cu avizul conform al Consiliului ştiinţific şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului.

Elaborarea planului de management al rezervaţiei are la bază 
protecţia şi conservarea zonelor de habitat natural şi a diversităţii biologice 
specifice, precum şi obiectivele de conservare stabilite în funcţie de 
speciile/habitatele prioritare din rezervaţie.

Obiectivele de conservare sunt reprezentate de valorile de referinţă 
favorabile pentru speciile/habitatele prioritare din rezervaţie.



Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi 
naţională, precum şi alte planuri de utilizare a resurselor naturale din 
rezervaţie şi din vecinătatea acesteia vor fi armonizate cu prevederile planului 
de management al rezervaţiei.

Prevederile planului de management al rezervaţiei sunt prioritare 
faţă de prevederile altor planuri de dezvoltare care trebuie să ţină cont de 
cerinţele acestuia pentru a fi integrate.

Regulamentul rezervaţiei se elaborează de către Administraţia 
Rezervaţiei şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului.

La întocmirea regulamentului rezervaţiei se vor avea în vedere 
alinierea la cerinţele internaţionale în problema protecţiei şi reconstrucţiei 
mediului, precum şi la convenţiile internaţionale la care România este parte 
privind conservarea biodiversităţii, protecţia mediului, exploatarea căilor 
navigabile ale Dunării şi a sectorului maritim aferent rezervaţiei.

Respectarea planului de management al rezervaţiei şi a 
regulamentului rezervaţiei sunt obligatorii pentru Administraţia Rezervaţiei, 
precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau administrează 
terenuri ori alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi în perimetrul rezervaţiei.

Având în vedere prezenţa aşezărilor umane în perimetrul rezervaţiei, 
planul de management şi regulamentul rezervaţiei se elaborează şi se 
implementează astfel încât rezervaţia să constituie un model de dezvoltare a 
comunităţilor umane în armonie cu mediul natural.”

6. Articolul 4^ se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Alt. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Administraţiei Rezervaţiei, structura organizatorică şi numărul maxim de 
posturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului.”

7. Articolul 4^ se modifică şi va avea următorul cuprins:
5„Alt. 4 . - In exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul 

Administraţiei Rezervaţiei poartă uniformă cu însemnele instituţiei. Modelul 
şi însemnele uniformei sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi cu avizul 
Administraţiei Rezervaţiei.”

8. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4 , cu 
următorul cuprins:

„Alt. 4 . - Regulamentul de urbanism al rezervaţiei se elaborează de 
către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la iniţiativa



i Administraţiei Rezervaţiei şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, fiind obligatoriu. 
I pentru toate documentele de urbanism emisele teritoriul rezervaţiei.” '

9. La articolul 6, după litera a ) se introduce o nouă literă, litera 
i a^, cu următorul cuprins:
! „a ) elaborează şi implementează programele de monitorizare a
' elementelor biologice şi fizio-chimice ale ecosistemelor acvatice şi terestre;”

10. La articolul 6, după litera b) se introduc două noi litere, 
literele b^) |i b^, cu următorul cuprins:

i „b ) realizează managementul zonelor de refacere piscicolă
! independent sau în parteneriat cu asociaţiile de pescari şi acvacultori legal 
constituite pe teritoriul rezervaţiei, în conformitate cu strategiile şi 

! reglementările privind pescuitul şi acvacultura elaborate de Agenţia Naţională 
pentru Pescuit şi Acvacultură - ANPA;

' b ) administrează zona marină reprezentată prin plajele sălbatice şi
: plajele neamenajate;”
i 11. La articolul 6, după litera 1) se introduce o nouă literă, litera

1 ) cu următorul cuprins:
„1^) elaborează împreună cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

: Acvacultură - ANPA politicile şi reglementările privind pescuitul şi 
acvacultura la nivelul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» - prin legislaţie 
comună a celor două autorităţi centrale coordonatoare pentru protecţia 
mediului şi agricultură, având în vedere politicile, strategiile şi reglementările 

' naţionale privind pescuitul şi acvacultura elaborate de Agenţia Naţională 
pentru Pescuit şi Acvacultură - ANPA;”

12. La articolul 6, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera 
t), cu următorul cuprins:

„t) concesionează resursele stuficole din zone de dezvoltare durabilă 
; în conformitate cu legislaţia în vigoare.” ,

13. La articolul 7, alineatele 1 şi 5 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:

I ,JFinanţarea cheltuielilor Administraţiei Rezervaţiei se asigură din
alocaţii de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia 
mediului, şi din venituri proprii.

i Pentru completarea resurselor financiare necesare pentru buna
administrare a rezervaţiei, potrivit planului de management. Administraţia 

i Rezervaţiei poate institui un sistem de tarife, prin ordin al conducătorului

!
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autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Ministerului 
Finanţelor Publice, ordin prin care se aprobă atât nomenclatorul, cât şi modul 
de stabilire a cuantumului acestor tarife.”

14. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. - Dreptul populaţiei locale din teritoriul Rezervaţiei 

Biosferei «Delta Dunării» de a păstra obiceiurile specifice locale şi activităţile 
economice tradiţionale este garantat, cu respectarea actelor normative în 
vigoare.

Administraţia Rezervaţiei face propuneri către autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului pentru acordarea de compensaţii, potrivit 
legii, în cazul restrângerii sau încetării unor activităţi economice tradiţionale 
impuse de măsuri restrictive de management.

Administraţia Rezervaţiei elaborează Regulamentul de valorificare 
al resurselor naturale regenerabile pe bază de studiu ştiinţific şi va stabili prin 
studii de evaluare anuale cote de valorificare. Din cotele stabilite pe bază de 
criterii agreate în comun cu unităţile administrativ-teritoriale, denumite în 
continuare U.A.T.-vid, din rezervaţie şi din zona limitrofă acesteia se va 
asigura fiecărei comunităţi necesarul de stuf şi lemne de foc.”

15. La articolul 10, alineatele 3,5,6,7,10,11,12 şi 14 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) „Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în 
perimetrul rezervaţiei sunt obligate să folosească numai mijloace ecologice 
admise, atât tradiţionale, cât şi noi, în condiţiile de reglementare şi de 
autorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei, iar în ceea ce priveşte 
practicarea agriculturii ecologice, în condiţiile stabilite de către autoritatea 
publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi de autoritatea 
publică centrală pentru protecţia mediului.

(5) Lucrările de reconstrucţie ecologică de pe teritoriul rezervaţiei 
aprobate de Administraţia Rezervaţiei, cu avizul Consiliului ştiinţific şi al 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, se declară de interes 
naţional.

(6) Pentru lucrările prevăzute la alin. 4, terenurile de pe teritoriul 
rezervaţiei, proprietate privată a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, 
precum şi cele aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ- 
teritoriale, utilizate ca amenajări agricole sau piscicole ori cu alte destinaţii, se 
declară de utilitate publică, la propunerea autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului, şi se expropriază în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.



(7) Pentru lucrările prevăzute la alin. 4, terenurile de pe teritoriul 
rezervaţiei ce aparţin domeniului public de interes judeţean şi/sau local, 
utilizate ca amenajări agricole sau piscicole ori cu alte destinaţii, pot fi trecute 
în domeniul public al statului în condiţiile prevăzute la art. 293 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului.

(10) Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre şi 
t acvatice, cu excepţia resursei piscicole din zonele valorificabile din punct de 

vedere economic ale domeniului public de interes naţional, păşunatul pe 
zonele ieşite temporar de sub ape, poate fi realizată prin concesiune în 
condiţiile legii, de Administraţia Rezervaţiei către persoanele juridice, fizice 
autorizate sau asociaţiile acestora al căror domiciliu stabil ori sediu se află pe 
teritoriul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe.
Pentru valorificarea resurselor naturale regenerabile vor fi stabilite, prin 

! hotărâri ale Consiliilor locale pe teritoriul administrativ al cărora se găseşte 
resursa exploatabilă, taxe de acces la resurse care se vor încasa la bugetele 

' locale.
(11) Persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice 

autorizate sau asociaţii ale acestora, al căror domiciliu sau sediu se află pe 
teritoriul rezervaţiei, au drept de exclusivitate la valorificarea resurselor 
naturale regenerabile prin activităţi economice tradiţionale - păşunat, 
cultivarea terenurilor ieşite temporar de sub ape, albinărit, recoltarea florei şi 
a faunei naturale terestre şi acvatice cu respectarea dispoziţiilor 
Regulamentului de valorificare a resurselor naturale regenerabile elaborat de 
Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării» şi avizat de Consiliul ştiinţific, cu 
excepţia situaţiilor în care valorificarea acestora a fost concesionată.
(12) Terenurile din perimetrul rezervaţiei, domeniu public de interes naţional, 
aflat în administrarea Administraţiei Rezervaţiei, pe care sunt amplasate 
active care afectează funcţional totalitatea terenului pe care sunt amplasate şi 
sunt deţinute de persoane fizice şi juridice pot fi închiriate de Administraţia 
Rezervaţiei, la solicitarea deţinătorilor de active sau din iniţiativa 
Administraţiei Rezervaţiei, prin licitaţie publică, în condiţiile legii. Persoanele 
fizice şi juridice deţinătoare ale activelor au drept de preemţiune la închirierea 
acestora. Preţul folosinţei din contractul de închiriere se va stabili printr-un 
raport de evaluare mtocmit de un evaluator autorizat de Uniunea Naţională a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România la solicitarea Administraţiei 
Rezervaţiei, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi 
se va ajusta anual cu indicele preţului de consum.



(14) Pe teritoriul rezervaţiei, folosirea îngrăşămintelor chimice şi a 
produselor de protecţie şi combatere a plantelor în activităţi de agricultură, 
silvicultură şi piscicultură este interzisă, cu excepţia substanţelor prevăzute în 
anexele I şi II din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 
septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea 
produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi 
controlul, utilizate cu respectarea legislaţiei în vigoare şi avizul Administraţiei 
Rezervaţiei.”

17. La articolul 10, după alineatul 15 se introduce un nou 
alineat, alineatul 15 , cu următorul cuprins:

„Accesul turiştilor pe traseele turistice aprobate în zonele strict 
protejate se face numai cu persoane autorizate de rezervaţie sau cu personal 
angajat al Administraţiei Rezervaţiei.”

18. La articolul 11, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul
cuprins:

,JDesfăşurarea activităţilor economico-productive, de turism şi de 
agrement de către persoane fizice şi juridice pe teritoriul rezervaţiei se 
autorizează de autorităţile publice locale competente conform legii şi de către 
autoritatea publică centrală de turism, după caz, pe baza autorizaţiei de mediu 
emise de Administraţia Rezervaţiei.”

19. La articolul 12, punctul 8 se modifîcă şi va avea următorul
cuprins:

„8. îmbarcarea/debarcarea pasagerilor sau turiştilor la mal natural, 
cu excepţia locurilor stabilite de Administraţia Rezervaţiei, conform regulilor 
prevăzute la art. 6 lit. o);”

20. La articolul 12, după punctul 44 se introduce un nou punct, 
punctul 45, cu următorul cuprins:

„45. mutarea, deteriorarea, distrugerea indicatoarelor de semnalizare 
a panourilor informative şi a altor elemente de semnalizare de pe tot cuprinsul 
rezervaţiei.”

21. La articolul 13, alineatul 1 se modifîcă şi va avea următorul
cuprins:

„Art. 13. - Contravenţiile prevăzute la art. 12 se sancţionează după
cum urmează:

a) cele de la pct. 3, 4,41 şi 42, cu amendă de la 100 lei la 270 lei 
pentru persoane fizice şi de la 150 lei la 400 lei pentru persoane juridice;

b) cele de la pct. 8 - 10 şi 40, cu amendă de la 200 lei la 550 lei 
pentru persoane fizice şi de la 300 lei la 700 lei pentru persoane juridice;

c) cele de la pct. 25 - 27 şi 35, cu amendă de la 300 lei la 600 lei;
d) cele de la pct. 45, cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei;
e) cele de la pct. 11-14, 16 şi 17, cu amendă de la 350 lei la 1.100 

lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1.350 lei pentru persoane juridice;



! f) cele de la pct. 5-7, 18, 19 şi 36, cu amendă de la 700 lei la 1.900 
lei pentru persoane fizice şi de la 900 lei la 2.700 lei pentru persoane juridice;

g) cele de la pct. 15, 20 şi 21, cu amendă de la 1.150 lei la 3.400 lei 
pentru persoane fizice şi de la 1.900 lei la 4.900 lei pentru persoane juridice;

■ h) cele de la pct. 37, cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei;
I i) cele de la pct. 22, 23,43 şi 44, cu amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei;
; j) cele de la pct. 24 şi 28, cu amendă de la 2.700 lei la 8.150 lei

pentru persoane fizice şi de la 6.800 lei la 20.350 lei pentru persoane juridice; 
k) cele de la pct. 1, 2, 2^2^, 29 - 34 şi 38, cu amendă de la 4.000 lei

la 8.000 lei.”
22. Articolul 14 se modiHcă şi va avea următorul cuprins:
„Alt. 14. - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la 

art. 12, săvârşite în perimetrul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se‘ 
realizează de către personalul împuternicit din cadrul Administraţiei, 
Rezervaţiei, al Gărzii Naţionale de Mediu şi de către organele specializate ale 
Ministerului Afacerilor Interne.”

Art. II. - In termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, se va aproba prin hotărâre a Guvernului delimitarea zonelor stabilite 
conform art. 3 alin. 1 lit. e) şi f) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările 

' ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, şi planului de . 
, management al rezervaţiei.

Art. III. - în tot cuprinsul Legii nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările 
ulterioare, sintagmele „autoritate publică centrală pentru protecţia mediului 
şi pădurilor”, „autoritate publică centrală pentru protecţia mediului şi 
schimbărilor climatice” se înlocuiesc cu sintagma „autoritate publică 
centrală pentru protecţia mediului”.

Art. IV. - Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu numerotarea corespunzătoare a textelor.
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Către : BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

în conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României,

republicată, şi art. 89 din Regulamentul Senatului, va înaintăm spre

legislativăadoptare

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind
dezbatere Şi propunerea

constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării".

Solicit adoptarea propunerii legislative în procedură de urgenţă,
în conformitate cu art. 76 alin. (3) din Constituţia României şi a art.

108 alin.(l) din Regulamentul Senatului.
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CONSILIUL ECONOS/IIC Şl SOCIAL

JilRAELNr .......IEŞIRE/,'"'....... '"Z.....o/
71113.I■■llna■<gt5^20■■■■^■■.. Expunere de motive

în contextul evoluţiei socio-economice se impune modificarea şi 
completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ,JDelta 
Dunării”.

în anul 2019 a fost depus la Parlament un amplu proiect de modificare a 
Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ,Delta Dunării”. 
Iniţiativa a parcurs toate etapele parlamentare şi a fost adoptată în şedinţa Camerei 
Deputaţilor din data de 24 noiembrie 2020 cu 135 de voturi pentru şi 86 de 
abţineri.

Preşedintele României a formulat o sesizare de neconstituţionalitate a priori 
a proiectului, în baza a două argumente :

1. Preşedintele României a susţinut ca prim argument că legea criticată a fost 
adoptată ca lege ordinară, deşi în conţinutul său normativ se regăsesc dispoziţii 
care se încadrează în domeniul de reglementare al legii organice. Astfel, 
reglementările prin care se introduce excepţia la vânătoarea de echilibrare a 
speciilor (exemplu: problema şacalilor ) au modificat conţinutul constitutiv al 
infracţiunii de braconaj, în ceea ce priveşte cauzele exoneratoare de răspundere 
penală. Această exonerare este de natură organic şi de aceea Curtea a decis că 
dispoziţiile nu puteau fi aprobate printr-o lege ordinară. Acestă excepţie după 
Decizia CCR va trebui să facă obiectul unei legi organice-Legea 407/2006 cu 
privire la vânătoare

2. în motivarea obiecţiei de neconstituţionalitate Preşedintele a mai susţinut ca 
argument secund că dispoziţiile din lege, referitoare la transferul bunurilor 
aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale 
se pot realiza interdomenial, cu respectarea procedurii prevăzute în Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Ori, bunurile 
vizate prin legea criticată şi identificate prin anexa nr. 3 (nou-introdusă) la 
Legea nr. 82/1993 nu reprezintă bunuri proprietate publică exclusivă. Aceste 
bunuri reprezintă terenuri din amenajări agricole cu propunerea de transfer către 
comunităţile locale cu destinaţie precisă şi anume ferme de subzistenţă ale 
locuitorilor şi pentm masa furajeră pentm animalele înregistrare în registrele 
locale.



t Curtea Constituţională prin Decizia nr.70/2021 a admis cu unanimitate de 
voturi obiecţiile de neconstituţionalitate şi a declarat proiectul de lege 
neconstituţional în integralitate.

i ■■ ■ .

Având în vedere aceste aspecte şi luând în considerare necesitatea stringentă 
dej modificare a Legii nr.82/1993 am eliminate articolele declarate 
neconstituţionale şi am decis să redepunem legea pentm dezbatere şi adoptare.

Textul propus este cel adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţă din 24 
noiembrie 2020, cu excluderea art.III, a anexelor şi a art. 15“^, în conformitate Cu 
Decizia CCR.

ţ ■ , ^ ■

I Menţionăm că iniţiativa legislativă reprezintă rezultatul unor ample 
dezbateri cu toate părţile interesate: Consiliul Judeţean Tulcea, U.A.T - urile din 
Rezervaţie, A.R.B.D.D, asociaţii ale pescarilor şi ale operatorilor de turism din 
Deltă, precum şi cu autorităţile publice centrale.

i Există un număr de modificări substanţiale ale legii, printre care 
introducerea a două noi zone: zona de cruţare piscicolă şi diferenţierea dintre 
plajele sălbatice şi plajele neamenajate, ceea ce va duce la o mai bună conservare a 
resurselor şi la o gestionare mai judicioasă a plajelor.

! De asemenea, prin propunerea legislativă se modifică componenţa 
Consiliului Consultativ de Administrare, astfel încât acesta să poată deveni 
funcţional, şi se stabileşte prin lege ca acesta să fie convocat cel puţin de două ori 
pe an. în acest moment Consiliul are o componenţă foarte stufoasă şi nu se poate 
atinge cvorumul de şedinţă.

O altă modificare importantă este reprezentată de completarea atribuţiilor 
A.R.B.D.D. cu posibilitatea concesionării resurselor stuficole, în baza 
Regulamentului de valorificare a resurselor din Delta Dunării, numai pentru 
locuitorii din Deltă sau persoanelor juridice cu sediul social în Delta. în cazul 
concesionării acestor resurse, populaţia locală va beneficia de stuf şi lemne de 
foc/locuitor, în baza prevederilor legale.

I In plus, se va stabili în mod clar modul în care resursele regenerabile terestre 
şi acvatice se pot scoate Ia licitaţie, precum şi a faptului că persoanele juridice sau i

. I

!



fizice autorizate care au sediul stabil în Rezervaţie sau în localităţile limitrofe au 
dreptul de a participa la licitaţie.

O altă modificare se referă la condiţiile de acces în zonele strict protejate, 
astfel încât accesul să se poată realiza doar cu ghid autorizat de Rezervaţie sau cu 
personal angajat al A.R.B.D.D.

Nu în ultimul rând, se actualizează cuantumul contravenţiilor şi se simplifică 
procedura de constatare. în prezent sunt foarte multe autorităţi care au atribuţii de 
control, trebuie să rămână doar câteva, cu atribuţii extrem de clare.

Având în vedere impactul benefic pe care aceste modificări le vor avea 
asupra conservării habitatului, îmbunătăţirii managementului Rezervaţiei, 
îmbunătăţirii modului de gestionare al resurselor regenerabile şi, nu în ultimul 
rând, îmbunătăţirii traiului de zi cu zi a locuitorilor Deltei, am decis să înaintăm 
prezenta propunere legislativă spre dezbatere şi adoptare.
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CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL

......lEŞIR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

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 şi se completează după cum urmează:

Art. I.

1. La articolul 3 alineatul 1, după litera d) se introduc două noi 
litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:

„e) zone de refacere a resursei piscicole;
f) zona maritimă care delimitează pe cordon litoral plajele sălbatice 

şi plajele neamenajate.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4. - Managementul rezervaţiei se realizează de Administraţia 

Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», denumită în continuare Administraţia 
Rezervaţiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul 
de stat şi din venituri proprii, aflată în subordinea autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului.

Administraţia Rezervaţiei are sediul în municipiul Tulcea.



i

1

Administraţia Rezervaţiei va asigura integrarea strategiei de 
administrare cu politicile Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate 

; prin coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
Conducerea Administraţiei Rezervaţiei este realizată de către 

guvernator, cu rang de subsecretar de stat, ale cărui atribuţii se stabilesc prin 
' regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Rezervaţiei.
! Guvernatorul este numit şi revocat din funcţie, în condiţiile legii,
' prin decizie a prim-ministmlui, la propunerea conducătorului autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului.
Guvernatorul conduce întreaga activitate a Administraţiei 

i Rezervaţiei şi are calitatea de ordonator terţiar de credite.
Guvernatorul numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, 

i personalul Administraţiei Rezervaţiei.
Guvernatorul, în exercitarea atribuţiilor sale, emite decizii.
Guvematoml reprezintă Administraţia Rezervaţiei în relaţiile cu 

i terţii, precum şi injustiţie.
Pe lângă guvernator funcţionează Colegiul executiv, format din şefi 

; ai compartimentelor din cadrul Administraţiei Rezervaţiei, 
i Membrii Colegiului executiv sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin
j decizie a guvernatorului. • ‘

Colegiul executiv este condus de guvernator.
Colegiul executiv are rolul de a pune în aplicare deciziile

! guvernatorului.”
3. Articolul 4^ se modifică şi va avea următorul cuprins:

1I „Alt. 4 . - Pe lângă Administraţia Rezervaţiei se înfiinţează
‘ Consiliul consultativ de administrare, alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor 
: administraţiei publice locale, ai administratorului fondului forestier 
! proprietate publică a statului, asociaţiilor profesionale şi organizaţiilor 

neguvemamentale, care au sediul şi deţin cu orice titlu suprafeţe şi/sau bunuri 
şi au interese în perimetrul rezervaţiei şi sunt implicate şi interesate în 

i aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi dezvoltare durabilă a zonei, cu 
■ rol consultativ în procesul de adoptare a deciziilor care pot afecta interesele 
; reprezentanţilor săi, precum şi în procesul de elaborare şi adoptare a planului 
; de management al rezervaţiei.
; Componenţa şi atribuţiile Consiliului consultativ de administrare se ■

aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului, la propunerea Administraţiei Rezervaţiei.

I Consiliul consultativ de administrare funcţionează pe bază de
1 regulament propus de Administraţia Rezervaţiei şi aprobat prin ordinul 
; conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.



Consiliul consultativ de administrare se întruneşte cel puţin de două 
ori pe an, la iniţiativa Administraţiei Rezervaţiei sau la solicitarea a 30% din 
membri.

Membrii Consiliului consultativ de administrare nu sunt retribuiţi
pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestuia.”

2
4. Articolul 4 se modifîcă şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4 . - Activitatea Administraţiei Rezervaţiei este îndrumată şi 

supravegheată de către Consiliul ştiinţific al rezervaţiei.
Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific este propusă de 

Administraţia Rezervaţiei şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Academiei Române.

Consiliul ştiinţific este format din oameni de ştiinţă şi specialişti în 
probleme complexe ale Deltei Dunării.

Consiliul ştiinţific avizează planul de management al rezervaţiei, 
evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în acesta şi prezintă, 
anual sau ori de câte ori este necesar, autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului rapoarte cuprinzând constatări, propuneri şi recomandări.

Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează pe baza unui 
regulament propriu cu avizul Academiei Române, aprobat prin ordin al 
conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Guvernatorul rezervaţiei este membru de drept în Consiliul 
consultativ de administrare şi Consiliul ştiinţific.”

3
5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

3
„Art. 4 . - Desfăşurarea tuturor activităţilor din rezervaţie este 

reglementată prin planul de management al rezervaţiei şi prin regulamentul 
rezervaţiei. Managementul rezervaţiei are ca scop asigurarea statutului de 
conservare favorabilă a habitatelor şi a populaţiilor speciilor de pe teritoriul 
acesteia în armonie cu activităţile antropice şi cu prezervarea specificului 
socio - cultural al comunităţilor locale.

Planul de management şi regulamentul rezervaţiei se elaborează de 
către Administraţia Rezervaţiei, cu consultarea Consiliului consultativ de 
administrare, cu avizul conform al Consiliului ştiinţific şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului.

Elaborarea planului de management al rezervaţiei are la bază 
protecţia şi conservarea zonelor de habitat natural şi a diversităţii biologice 
specifice, precum şi obiectivele de conservare stabilite în funcţie de 
speciile/habitatele prioritare din rezervaţie.

Obiectivele de conservare sunt reprezentate de valorile de referinţă 
favorabile pentru speciile/habitatele prioritare din rezervaţie.



]

Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi 
t naţională, precum şi alte planuri de utilizare a resurselor naturale din 

rezervaţie şi din vecinătatea acesteia vor fi armonizate cu prevederile planului 
de management al rezervaţiei.

1 Prevederile planului de management al rezervaţiei sunt prioritare
; faţă de prevederile altor planuri de dezvoltare care trebuie să ţină cont de . 
; cerinţele acestuia pentru a fi integrate.

Regulamentul rezervaţiei se elaborează de către Administraţia 
Rezervaţiei şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului.

, La întocmirea regulamentului rezervaţiei se vor avea în vedere
; alinierea la cerinţele internaţionale în problema protecţiei şi reconstrucţiei 

mediului, precum şi la convenţiile internaţionale la care România este parte 
: privind conservarea biodiversităţii, protecţia mediului, exploatarea căilor 
: navigabile ale Dunării şi a sectorului maritim aferent rezervaţiei.

Respectarea planului de management al rezervaţiei şi ' a 
regulamentului rezervaţiei sunt obligatorii pentru Administraţia Rezervaţiei, 
precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau administrează 

; terenuri ori alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi în perimetrul rezervaţiei. .
Având în vedere prezenţa aşezărilor umane în perimetrul rezervaţiei, 

planul de management şi regulamentul rezervaţiei se elaborează şi se 
i implementează astfel încât rezervaţia să constituie un model de dezvoltare a 

comunităţilor umane în armonie cu mediul natural.”
; 6. Articolul 4^ se modifîcă şi va avea următorul cuprins:

„Alt. 4 . - Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
; Administraţiei Rezervaţiei, structura organizatorică şi numărul maxim de 
‘ posturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice 
; centrale pentru protecţia mediului.”

7. Articolul 4^ se modifică şi va avea următorul cuprins:
,Art. 4^. - în exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul 

Administraţiei Rezervaţiei poartă uniformă cu însemnele instituţiei. Modelul 
şi însemnele uniformei sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi cu avizul 
Administraţiei Rezervaţiei.”

8. După articolul 4^ se introduce un nou articol, articolul 4 , cu
următorul cuprins:

„Alt. 4 . - Regulamentul de urbanism al rezervaţiei se elaborează de 
către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la iniţiativa



Administraţiei Rezervaţiei şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, fiind obligatoriu 
pentru toate documentele de urbanism emisele teritoriul rezervaţiei.”

^ 9. La articolul 6, după litera a ) se introduce o nouă literă, litera
a ), cu următorul cuprins:

„a ) elaborează şi implementează programele de monitorizare a 
elementelor biologice şi fizio-chimice ale ecosistemelor acvatice şi terestre;”

10. La articolul 6, după litera b) se introduc două noi litere, 
literele b ) |i b ), cu următorul cuprins:

„b ) realizează managementul zonelor de refacere piscicolă 
independent sau în parteneriat cu asociaţiile de pescari şi acvacultori legal 
constituite pe teritoriul rezervaţiei, în conformitate cu strategiile şi 
reglementările privind pescuitul şi acvacultura elaborate de Agenţia Naţională 
pentru Pescuit şi Acvacultură - ANPA;

b ) administrează zona marină reprezentată prin plajele sălbatice şi 
plajele neamenajate;”
^ 11. La articolul 6, după litera 1) se introduce o nouă literă, litera

1 ) cu următorul cuprins:
„1 ) elaborează împreună cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

ANPA politicile şi reglementările privind pescuitul şi 
acvacultura la nivelul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» - prin legislaţie 
comună a celor două autorităţi centrale coordonatoare pentru protecţia 
mediului şi agricultură, având în vedere politicile, strategiile şi reglementările 
naţionale privind pescuitul şi acvacultura elaborate de Agenţia Naţională 
pentru Pescuit şi Acvacultură - ANPA;”

.12. La articolul 6, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera 
t), cu următorul cuprins:

„t) concesionează resursele stuficole din zone de dezvoltare durabilă 
în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

13. La articolul 7, alineatele 1 şi 5 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:

,J'inanţarea cheltuielilor Administraţiei Rezervaţiei se asigură din 
alocaţii de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia 
mediului, şi din venituri proprii.

Acvacultură

Pentru completarea resurselor financiare necesare pentru buna 
administrare a rezervaţiei, potrivit planului de management, Administraţia 
Rezervaţiei poate institui un sistem de tarife, prin ordin al conducătorului



autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Ministerului 
Finanţelor Publice, ordin prin care se aprobă atât nomenclatorul, cât şi modul 
de stabilire a cuantumului acestor tarife.”

14. Articolul 8 se modincă şi va avea următorul cuprins:
„Alt. 8. - Dreptul populaţiei locale din teritoriul Rezervaţiei 

Biosferei «Delta Dunării» de a păstra obiceiurile specifice locale şi activităţile 
economice tradiţionale este garantat, cu respectarea actelor normative în 
vigoare.

Administraţia Rezervaţiei face propuneri către autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului pentru acordarea de compensaţii, potrivit 
legii, în cazul restrângerii sau încetării unor activităţi economice tradiţionale 
impuse de măsuri restrictive de management.

Administraţia Rezervaţiei elaborează Regulamentul de valorificare 
al resurselor naturale regenerabile pe bază de studiu ştiinţific şi va stabili prin 
studii de evaluare anuale cote de valorificare. Din cotele stabilite pe bază de 
criterii agreate în comun cu unităţile administrativ-teritoriale, denumite în 
continuare U.A.T.-mi, din rezervaţie şi din zona limitrofă acesteia se va 
asigura fiecărei comunităţi necesarul de stuf şi lemne de foc.”

15. La articolul 10, alineatele 3,5,6,7,10,11,12 şi 14 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) „Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în 
perimetrul rezervaţiei sunt obligate să folosească numai mijloace ecologice 
admise, atât tradiţionale, cât şi noi, în condiţiile de reglementare şi de 
autorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei, iar în ceea ce priveşte 
practicarea agriculturii ecologice, în condiţiile stabilite de către autoritatea 
publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi de autoritatea 
publică centrală pentru protecţia mediului.

(5) Lucrările de reconstmcţie ecologică de pe teritoriul rezervaţiei 
aprobate de Administraţia Rezervaţiei, cu avizul Consiliului ştiinţific şi al 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, se declară de interes 
naţional.

(6) Pentm lucrările prevăzute la alin. 4, terenurile de pe teritoriul 
rezervaţiei, proprietate privată a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, 
precum şi cele aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ- 
teritoriale, utilizate ca amenajări agricole sau piscicole ori cu alte destinaţii, se 
declară de utilitate publică. Ia propunerea autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului, şi se expropriază în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.



(7) Pentru lucrările prevăzute la alin. 4, terenurile de pe teritoriul 
rezervaţiei ce aparţin domeniului public de interes judeţean şi/sau local, 
utilizate ca amenajări agricole sau piscicole ori cu alte destinaţii, pot fi trecute 
în domeniul public al statului în condiţiile prevăzute la art. 293 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea autorităţii. publice 
centrale pentru protecţia mediului.

't

(10) Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre şi ; 
acvatice, cu excepţia resursei piscicole din zonele valorificabile din punct de 
vedere economic ale domeniului public de interes naţional, păşunatul pe 
zonele ieşite temporar de sub ape, poate fi realizată prin concesiune în 
condiţiile legii, de Administraţia Rezervaţiei către persoanele juridice, fizice 
autorizate sau asociaţiile acestora al căror domiciliu stabil ori sediu se află pe 
teritoriul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe.
Pentru valorificarea resurselor naturale regenerabile vor fi stabilite, prin 
hotărâri ale Consiliilor locale pe teritoriul administrativ al cărora se găseşte 
resursa exploatabilă, taxe de acces la resurse care se vor încasa la bugetele 
locale. '

(11) Persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice 
autorizate sau asociaţii ale acestora, al căror domiciliu sau sediu se află pe 
teritoriul rezervaţiei, au drept de exclusivitate la valorificarea resurselor 
naturale regenerabile prin activităţi economice tradiţionale - păşunat, 
cultivarea terenurilor ieşite temporar de sub ape, albinărit, recoltarea florei şi 
a faunei naturale terestre şi acvatice cu respectarea dispoziţiilor 
Regulamentului de valorificare a resurselor naturale regenerabile elaborat de 
Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării» şi avizat de Consiliul ştiinţific, cu 
excepţia situaţiilor în care valorificarea acestora a fost concesionată.
(12) Terenurile din perimetrul rezervaţiei, domeniu public de interes naţional, 
aflat în administrarea Administraţiei Rezervaţiei, pe care sunt amplasate 
active care afectează funcţional totalitatea terenului pe care sunt amplasate şi 
sunt deţinute de persoane fizice şi juridice pot fi închiriate de Administraţia 
Rezervaţiei, Ia solicitarea deţinătorilor de active sau din iniţiativa 
Administraţiei Rezervaţiei, prin licitaţie publică, în condiţiile legii. Persoanele 
fizice şi juridice deţinătoare ale activelor au drept de preemţiune la închirierea 
acestora. Preţul folosinţei din contractul de închiriere se va stabili printr-un 
raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat de Uniunea Naţională a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România la solicitarea Administraţiei 
Rezervaţiei, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi 
se va ajusta anual cu indicele preţului de consum.



(14) Pe teritoriul rezervaţiei, folosirea îngrăşămintelor chimice şi a 
’ produselor de protecţie şi combatere a plantelor în activităţi de agricultură, 

silvicultură şi piscicultură este interzisă, cu excepţia substanţelor prevăzute în 
anexele I şi n din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 

‘ septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea 
produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi 

! controlul, utilizate cu respectarea legislaţiei în vigoare şi avizul Administraţiei 
‘ Rezervaţiei.”

17. La articolul 10, după alineatul 15 se introduce un nou 
alineat, alineatul 15 , cu următorul cuprins:

„Accesul turiştilor pe traseele turistice aprobate în zonele strict 
protejate se face numai cu persoane autorizate de rezervaţie sau cu personal 

. angajat al Administraţiei Rezervaţiei.”
18. La articolul 11, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul

I
!

cuprins:
„Desfăşurarea activităţilor economico-productive, de turism şi de 

; agrement de către persoane fizice şi juridice pe teritoriul rezervaţiei se 
autorizează de autorităţile publice locale competente conform legii şi de către 
autoritatea publică centrală de turism, după caz, pe baza autorizaţiei de mediu 

, emise de Administraţia Rezervaţiei.”
19. La articolul 12, punctul 8 se modifică şi va avea următorul

cuprins:
, „8. îmbarcarea/debarcarea pasagerilor sau turiştilor la mal natural,

cu excepţia locurilor stabilite de Administraţia Rezervaţiei, conform regulilor 
prevăzute la art. 6 lit. o);”

20. La articolul 12, după punctul 44 se introduce un nou punct, 
punctul 45, cu următorul cuprins:

„45. mutarea, deteriorarea, distrugerea indicatoarelor de semnalizare 
a panourilor informative şi a altor elemente de semnalizare de pe tot cuprinsul 
rezervaţiei.”

21. La articolul 13, alineatul 1 se modifîcă şi va avea următorul
cuprins:

,Art. 13. - Contravenţiile prevăzute la art. 12 se sancţionează după
cum urmează:

a) cele de la pct. 3,4,41 şi 42, cu amendă de la 100 lei la 270 lei 
pentru persoane fizice şi de la 150 lei la 400 lei pentru persoane juridice;

' b) cele de la pct. 8 - 10 şi 40, cu amendă de la 200 lei la 550 lei
( pentm persoane fizice şi de la 300 lei la 700 lei pentru persoane juridice;

c) cele de la pct. 25 - 27 şi 35, cu amendă de la 300 lei la 600 lei;
d) cele de la pct. 45, cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei;
e) cele de la pct. 11-14, 16 şi 17, cu amendă de la 350 lei la 1.100 

I lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1.350 lei pentru persoane juridice;
j



f) cele de la pct. 5-7, 18, 19 şi 36, cu amendă de la 700 lei la 1.900 
lei pentru persoane fizice şi de la 900 lei la 2.700 lei pentru persoane juridice;

g) cele de la pct. 15, 20 şi 21, cu amendă de la 1.150 lei la 3.400 lei 
pentru persoane fizice şi de la 1.900 lei la 4.900 lei pentru persoane juridice;

h) cele de la pct. 37, cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei;
i) cele de la pct. 22, 23,43 şi 44, cu amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei;
j) cele de la pct. 24 şi 28, cu amendă de la 2.700 lei la 8.150 lei 

pentru persoane fizice şi de la 6.800 lei la 20.350 lei pentm persoane juridice;
k) cele de la pct. 1, 2,2^2^ 29 - 34 şi 38, cu amendă de la 4.000 lei

la 8.000 lei.”
22. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 14. - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la 

art. 12, săvârşite în perimetrul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se 
realizează de către personalul împuternicit din cadrul Administraţiei 
Rezervaţiei, al Gărzii Naţionale de Mediu şi de către organele specializate ale 
Ministerului Afacerilor Interne.”

Art. II. - în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, se va aproba prin hotărâre a Guvernului delimitarea zonelor stabilite 
conform art. 3 alin. 1 lit. e) şi f) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, şi planului de 
management al rezervaţiei.

Art. III. - în tot cuprinsul Legii nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările 
ulterioare, sintagmele „autoritate publică centrală pentru protecţia mediului 
şi pădurilor”, „autoritate publică centrală pentru protecţia mediului şi 
schimbărilor climatice” se înlocuiesc cu sintagma „autoritate publică 
centrală pentru protecţia mediului”.

Art. IV. - Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu numerotarea corespunzătoare a textelor.
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