
EXPUNERE DE MOTIVE 

Prezenta lege modifrcă articolul 10 alin (12) din Legea nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", din următoarele motive: 

Rezervalia Biosferei Delta Dunării Sc întinde pe o suprafaţă de 580.000 ha şi cuprinde 
câteva unităţi fizico-geografice deosebite, atât din punt de vedere morfologic, cât şi al 
orogenezei, respectiv: Delta Dunării, Complexul lagunar Razim-Sinoie, Dunărea Maritimă 

până la Cotul Pisicii, sectorul Isaccea — Tulcea cu zona inundabilă, Sărăturile Murighiol — 
Plopu şi litoralul Mării Negre de la Braţul Chilia până la Capul Midia. 

Valoarea patrimoniului natural al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este recunoscută prin 
includerea acesteia în reţeaua internalională a rezerva(iilor biosferei, în cadrul Programului 
"Omul şi Biosfera" (1990), prin declararea ca zonă umedă de importanţă internaţională, în 
special ca habitat al păsărilor de apă — septembrie 1991 şi includerea pe lista patrimoniului 
natural mondial UNESCO (decembrie 1991). Odată cu aderarea României la Uniunea 
Europeană (2007), pe teritoriul rezervaţiei au fost identificate şi recunoscute ca situri de 
importanlă comunitară (SCI) în conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CCE/1992 
privind conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice şi arii de proteclie special 
avifaunistică (SPA) în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CCE/1979 privind 
conservarea păsărilor sălbatice, făcând parte din Reţeaua Natura 2000. 

Din punt de vedere legal, Rezervalia Biosferei "Delta Dunării" a fost înfiinlată prin Legea 
in. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", Cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În prezent, în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este inclusă şi o suprafaţă 

totală de 75.541 de hectare de terenuri îndiguite pentru exploatare agricolă şi piscicolă 
(acvacultură). Din această suprafaţă totală, amenajările agricole ocupă 39.947 hectare, iar 
amenajările piscicole, 39.567 hecţare. Aceste amenajări an fost realizate în secolul trecut prin 
lucrări hidrotebnice de îndiguire şi desecare constând in diguri, canale, precum şi platforme de 
exploatare pe care au fost amplasate construcţiile necesare pentru exploatarea amenajărilor 
respective: staţii de pompare, cherhanale (construc(ii pentru preluarea, sortarea şi 

condiţionarea peştelui), depozite de gheaţă, magazii, silozuri, ateliere mecanice, spaţii de 
cazare, etc. 

Digurile, canalele şi platformele de exploatare ale acestor amenajări, precum şi alte 
categorii de construcţii hidrotehnice şi/sau civile sunt arrlplasate pe domeniul'public de interes 
naţional din teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, domeniu aflat în administrarea 



Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi reprezintă active deţinute de persoane 
fizice sau juridice, obţinute prin proceduri legale de achiziţionare de la deţinătorii de drept. 
Pentru aceste terenuri, prezentul act normativ în vigoare prevede, la art. 10, alin. (12), 
posibilitatea închirierii terenurilor ocupate de aceste active prin licitaţie publică cu asigurarea 
dreptului de preempţiune deţinătorilor acestor active. 

Având în vedere dificultatea aplicării prevederilor acestui articol, dificultate generată şi de 
faptul că deţinătorii activelor nu stint întotdeauna şi câştigătorii licitaţiilor pentru exploatarea 
amenajărilor agricole sau piscicole, se propune simplificarea acestui proces prin modificarea 
corespunzătoare a acestei prevederi. 

Modificarea prevederilor aliniatului (12) a articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind 
constituirea RezervaÎiei Biosferei "Delta Dunării", aprobată cu modificările şi completările 

ulterioare se impune din considerentul clarificării şi simplificării procedurii de aplicare, 
procedură care poate conduce la creşterea veniturilor la bugetul naţional. 

În acest scop se propune modificarea articolul 10 aim . (12) din Legea nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării". 

Prin urmare, faÎă de toate considerentele menÎionate, am elaborat prezenta propunere 
legislativă, pe care, în conformitate cu prevederile art. 74 şi ale art. 75 din Constituţia 

României, republicată, o supunem spre dezbatere şi adoptare. 

În numele iniţiatorului 

Senator PSD, 

Ion CANE 
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Tabel cu semnatarii 

propunerii de lege pentru modificarea articolului 10 alin. (12) din Legea nr. 82/1993 
privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". 

Nr.crt. Nume şi prenume parlamentar 
(senator deputat) 
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