
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea completarea Legii nr. 82/1993 privind 
constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaliei 
Biosferei „Delta Dunarii”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificarile §i completarile ulterioare, se 
modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 alineatul 1, dupa litera d) se introduc dona noi 
litere, literele e) §i f), cu urmatorul cuprins:

„e) zone de refacere a resursei piscic'ole;
f) zona maritima care delimiteaza pe cordon litoral plajele salbatice 

§i plajele neamenajate.”

2. Articolul 4 se modiflca §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4, - Managementul rezervaliei se realizeaza de Administralia 

Rezervaliei Biosferei «Delta Dunarii», denumita in continuare Administrafia 
Rezervatiei, institutie publica cu personalitate juridica, finan^ata de la bugetul 
de stat §i din venituri proprii, aflata in subordinea autoritalii publice centrale 
pentru protec^ia mediului.

Administra^ia Rezervatiei are sediul in municipiul Tulcea.



Administrajia Rezerva^iei va asigura integrarea strategiei de 
administrare cu politicile Agen^iei Na^ionale pentru Arii Naturale Protejate 
prin coordonarea autorita|ii publice centrale pentru protec^ia mediului.

Conducerea Administra^iei Rezerva^iei este realizata de catre 
guvemator, cu rang de subsecretar de stat, ale carui atribulii se stabilesc prin 
regulamentul de organizare §i funclionare al Administra|iei Rezervaliei.

Guvematorul este numit §i revocat din func^ie, in condijiile legii, 
prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducatorului autoritalii 
publice centrale pentru protec^ia mediului.

Guvematorul conduce intreaga activitate a Administraliei 
Rezervaliei §i are calitatea de ordonator terjiar de credite.

Guvematoml nume§te §i elibereaza din func^ie, in condi^iile legii, 
personalul Administra^iei Rezervaliei.

Guvematoml, in exercitarea atribu^iilor sale, emite decizii.
Guvematoml reprezinta Administralia Rezervaliei in relatiile cu 

terlii, precum §i in justitie.
Pe langa guvemator funclioneaza Colegiul executiv, format din §efi 

ai compartimentelor din cadml Administra^iei Rezervaliei.
Membrii Colegiului executiv sunt numi^i §i eliberali din func^ie prin 

decizie a guvematomlui.
Colegiul executiv este condus de guvemator.
Colegiul executiv are rolul de a pune in aplicare deciziile

guvematomlui.”
3. Articolul 4^ se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

1„Art. 4 . - Pe langa Administratia Rezervafiei se infiin^eaza 
Consiliul consultativ de administrare, alcatuit din reprezentan^i ai autoritalilor 
administraliei publice locale, ai administratomlui fondului forestier 
proprietate publica a statului, asocia^iilor profesionale §i organiza^iilor 
neguvemamentale, care au sediul §i defin cu orice titlu suprafe^e §i/sau bunuri 
§i au interese in perimetml rezervatiei §i sunt implicate §i interesate in 
aplicarea masurilor de protec^ie, conservare §i dezvoltare durabila a zonei, cu 
rol consultativ in procesul de adoptare a deciziilor care pot afecta interesele 
reprezentan^ilor sai, precum §i in procesul de elaborare §i adoptare a planului 
de management al rezerva^iei.

Componen^a §i atribuliile Consiliului consultativ de administrare se 
aproba prin ordin al conducatomlui autoritalii publice centrale pentm 
protec^ia mediului, la propunerea Administraliei Rezerva^iei.

Consiliul consultativ de administrare funcjioneaza pe baza de 
regulament propus de Administratia Rezerva^iei §i aprobat prin ordinul 
conducatomlui autoritalii publice centrale pentm protectia mediului.



Consiliul consultativ de administrare se intmne§te cel pulin de doua 
ori pe an, la iniliativa Administrafiei Rezervaliei sau la solicitarea a 30% din 
membri.

Membrii Consiliului consultativ de administrare nu sunt retribuiti 
pentru activitatea desfa§urata in cadrul acestuia.”

4. Articolul 4^ se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4 . - Activitatea Administra^iei Rezerva^iei este indrumata §i 

supravegheata de catre Consiliul §tiin|ific al rezervafiei.
Componenla nominala a Consiliului §tiin|ific este propusa de 

Administra^ia Rezervafiei §i se aproba prin ordin al conducatorului autoritalii 
publice centrale pentru protec^ia mediului, cu avizul Academiei Romane.

Consiliul ^tiin^ific este format din oameni de §tiin^a §i speciali^ti in 
probleme complexe ale Deltei Dunarii.

Consiliul §tiinlific avizeaza planul de management al rezervaliei, 
evalueaza modul in care sunt aplicate masurile prevazute in acesta §i prezinta, 
anual sau ori de cate ori este necesar, autorita|ii publice centrale pentru proteclia 
mediului rapoarte cuprinzand constatari, propuneri §i recomandari.

Consiliul §tiinlific se organizeaza §i funclioneaza pe baza unui 
regulament propriu cu avizul Academiei Romane, aprobat prin ordin al 
conducatorului autoritalii publice centrale pentru protec^ia mediului.

Guvematorul rezerva|iei este membru de drept in Consiliul 
consultativ de administrare §i Consiliul §tiinlific.”
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5. Articolul 4 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4^. - Desfa§urarea tuturor activita^ilor din rezerva^ie este 

reglementata prin planul de management al rezervaliei §i prin regulamentul 
rezerva^iei. Managementul rezerva^iei are ca scop asigurarea statutului de 
conservare favorabila a habitatelor §i a popula^iilor speciilor de pe teritoriul 
acesteia in armonie cu activita^ile antropice §i cu prezervarea specificului 
socio - cultural al comunita|ilor locale.

Planul de management §i regulamentul rezervaliei se elaboreaza de 
catre Administralia Rezerva^iei, cu consultarea Consiliului consultativ de 
administrare, cu avizul conform al Consiliului §tiin|ific §i se aproba prin 
hotarare a Guvemului.

Elaborarea planului de management al rezervatiei are la baza 
protec^ia §i conservarea zonelor de habitat natural §i a diversitalii biologice 
specifice, precum §i obiectivele de conservare stabilite in func|ie de 
speciile/habitatele prioritare din rezerva^ie.

Obiectivele de conservare sunt reprezentate de valorile de referin^a 
favorabile pentru speciile/habitatele prioritare din rezerva^ie.



Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locala §i 
na^ionala, precum §i alte planuri de utilizare a resurselor naturale din 
rezerva^ie §i din vecinatatea acesteia vor fi araionizate cu prevederile planului 
de management al rezerva|iei.

Prevederile planului de management al rezervaliei sunt prioritare 
fa^a de prevederile alter planuri de dezvoltare care trebuie sa ^ina cont de 
cerin^ele acestuia pentru a fi integrate.

Regulamentul rezerva^iei se elaboreaza de catre Administra^ia 
Rezerva|iei §i se aproba prin hotarare a Guvemului, la propunerea autoritatii 
publice centrale pentru protec^ia mediului.

La intocmirea regulamentului rezerva^iei se vor avea in vedere 
alinierea la ceriniele intemalionale in problema protecliei §i reconstrucliei 
mediului, precum §i la conven^iile intema^ionale la care Romania este parte 
privind conservarea biodiversitatii, protec^ia mediului, exploatarea cailor 
navigabile ale Dunarii §i a sectorului maritim aferent rezerva^iei.

Respectarea planului de management al rezerva^iei §i a 
regulamentului rezerva^iei sunt obligatorii pentru Administra^ia Rezerv a^iei, 
precum §i pentru persoanele fizice §i juridice care de^in sau administreaza 
terenuri ori alte bunuri §!i/sau desfa§oara activitali in perimetnil rezervapei.

Avand in vedere prezen^a a§ezarilor umane in perimetnil rezerva^iei, 
planul de management §i regulamentul rezerva|iei se elaboreaza §i se 
implementeaza astfel incat rezerva^ia sa constituie un model de dezvoltare a 
comunitatilor umane in armonie cu mediul natural.”

6. Articolul 4^ se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4^^. - Regulamentul de organizare §i func^ionare a 

Administraliei Rezerva|iei, structura organizatorica §i numarul maxim de 
posturi se aproba prin hotarare a Guvemului, la propunerea autoritalii publice 
centrale pentm protec^ia mediului.”

7. Articolul 4^ se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4^.

Administra^iei Rezerva^iei poarta uniforma cu insemnele institu^iei. Modelul 
§i insemnele uniformei sunt stabilite prin hotarare a Guvemului, la propunerea 
autorita^ii publice centrale pentm protec^ia mediului §i cu avizul 
Administra^iei Rezervaliei.”

8. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4 
urmatorul cuprins:

„Art. 4 . - Regulamentul de urbanism al rezerva^iei se elaboreaza de 
catre autoritatea publica centrala pentm protec^ia mediului, la ini^iativa

- In exercitarea atribuliilor de serviciu, personalul

,cu



Administratiei Rezerva|iei §i se aproba prin hotarare a Guvernului, fiind obligatoriu 
pentru toate documentele de urbanism emise|)e teritoriul rezervatiei.”

9. La articolul 6, dupa litera a ) se introduce o noua litera, litera 
a ), cu urmatorul cuprins:

„a ) elaboreaza implementeaza programele de monitorizare a 
elementelor biologice §i fizio-chimice ale ecosistemelor acvatice §i terestre;”

10. La articolul 6, dupa litera b) se introduc doua noi litere, 
literele b ) |i b ), cu urmatorul cuprins:

„b ) realizeaza managementul zonelor de refacere piscicola 
independent sau m parteneriat cu asocialiile de pescari §i acvacultori legal 
constituite pe teritoriul rezerva^iei, in conformitate cu strategiile §i 
reglementarile privind pescuitul §i acvacultura elaborate de Ageusia Na^ionala 
pentru Pescuit §i Acvacultura - ANPA;

b ) administreaza zona marina reprezentata prin plajele salbatice §i 
plajele neamenajate;”

11. La articolul 6, dupa litera 1) se introduce o noua litera, litera 
r) cu urmatorul cuprins:

„1 ) elaboreaza impreuna cu Ageusia Na|i6nala pentru Pescuit §i 
Acvacultura - ANPA politicile §i reglementarile privind pescuitul §i 
acvacultura la nivelul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii» - prin legisla^ie 
comuna a celor doua autorita^i centrale coordonatoare pentru protec^ia 
mediului §i agricultura, avand in vedere politicile, strategiile §i reglementarile 
nalionale privind pescuitul §i acvacultura elaborate de Agen^ia Na^ionala 
pentru Pescuit §i Acvacultura - ANPA;”

12. La articolul 6, dupa litera §) se introduce o noua litera, litera 
t), cu urmatorul cuprins:

„t) concesioneaza resursele stuficole din zone de dezvoltare durabila 
in conformitate cu legisla^ia in vigoare.”

13. La articolul 7, alineatele 1 §i 5 se modifica §i vor avea 
urmatorul cuprins:

„Fmantarea cheltuielilor Administratiei Rezervatiei se asigura din 
alocatii de la bugetul de stat, prin autoritatea publica centrala pentru protec^ia 
mediului, §i din venituri proprii.

Pentru completarea resurselor financiare necesare pentru buna 
administrare a rezervatiei, potrivit planului de management, Administratia 
Rezervatiei poate institui un sistem de tarife, prin ordin al conducatorului



autoritatii publice centrale pentru protec^ia mediului, cu avizul Ministerului 
Finan^elor Publice, ordin prin care se aproba atat nomenclatoml, cat §i modul 
de stabilire a cuantumului acestor tarife.”

14. Articolul 8 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. - Dreptul popula|iei locale din teritoriul Rezerva^iei 

Biosferei «Delta Dunarii» de a pastra obiceiurile specifice locale §i activitalile 
economice tradi^ionale este garantat, cu respectarea actelor normative in 
vigoare.

Administra^ia Rezervaliei face propuneri catre autoritatea publica 
centrala pentru protec^ia mediului pentru acordarea de compensa^ii, potrivit 
legii, in cazul restrangerii sau incetarii unor activitali economice tradi^ionale 
impuse de masuri restrictive de management.

Administra^ia Rezerva^iei elaboreaza Regulamentul de valorificare 
al resurselor naturale regenerabile pe baza de studiu §tiin^ific §i va stabili prin 
studii de evaluare anuale cote de valorificare. Din cotele stabilite pe baza de 
criterii agreate in comun cu unitatile administrativ-teritoriale, denumite in 
continuare f/.A.T.-uri, din rezervalie §i din zona limitrofa acesteia se va 
asigura fiecarei comunitali necesarul de stuf §i lemne de foe.”

15. La articolul 10, alineatele 3,5, 6, 7,10,11,12 §i 14 se 
modifica §i vor avea urmatorul cuprins:

(3) „Persoanele fizice sau juridice care desfa§oara activita^i in 
perimetrul rezerva^iei sunt obligate sa foloseasca numai mijloace ecologice 
admise, atat tradi^ionale, cat §i noi, in condi^iile de reglementare §i de 
autorizare stabilite de Administra^ia Rezerva^iei, iar in ceea ce prive§te 
practicarea agriculturii ecologice, in condi^iile stabilite de catre autoritatea 
publica centrala pentru agricultura §i dezvoltare rurala §i de autoritatea 
publica centrala pentru protec^ia mediului.

(5) Lucrarile de reconstruc^ie ecologies de pe teritoriul rezervaliei 
aprobate de Administra^ia Rezerva^iei, cu avizul Consiliului ^tiin^ific §i al 
autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, se declara de interes 
national.

(6) Pentru lucrarile prevazute la alin. 4, terenurile de pe teritoriul 
rezervatiei, proprietate privata a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, 
precum §i cele aflate in proprietatea privata a unitalilor administrativ- 
teritoriale, utilizate ca amenajari agricole sau piscicole ori cu alte destina^ii, se 
declara de utilitate publica, la propunerea autoritatii publice centrale pentru 
protec^ia mediului, §i se expropriaza in condi^iile Legii nr. 33/1994 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata.



(7) Pentru lucrarile prevazute la alin. 4, terenurile de pe teritoriul 
rezervatiei ce apaitin domeniului public de interes judetean §i/sau local, 
utilizate ca amenajari agricole sau piscicole ori cu alte destina^ii, pot fi trecute 
in domeniul public al statului in condi^iile prevazute la art. 293 alin. (1) din 
Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, la propunerea autorita{ii publice 
centrale pentru protecpa mediului.

(10) Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre §i 
acvatice, cu exceptia resursei piscicole din zonele valorificabile din punct de 
vedere economic ale domeniului public de interes national, pa§unatul pe 
zonele ie§ite temporar de sub ape, poate fi realizata prin concesiune in 
condi^iile legii, de Administra^ia Rezerva^iei catre persoanele juridice, fizice 
autorizate sau asocia^iile acestora al caror domiciliu stabil ori sediu se afla pe 
teritoriul rezervaliei sau in localitalile limitrofe.
Pentru valorificarea resurselor naturale regenerabile vor fi stabilite, prin 
hotarm ale Consiliilor locale pe teritoriul administrativ al carora se gaseste 
resursa exploatabila, taxe de acces la resurse care se vor incasa la bugetele 
locale.

(11) Persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice 
autorizate sau asocia^ii ale acestora, al caror domiciliu sau sediu se afla pe 
teritoriul rezervatiei, au drept de exclusivitate la valorificarea resurselor 
naturale regenerabile prin activita^i economice tradi|ionale - pa§unat, 
cultivarea terenurilor ie§ite temporar de sub ape, albinarit, recoltarea florei 
a faunei naturale terestre §i acvatice cu respectarea dispozi^iilor 
Regulamentului de valorificare a resurselor naturale regenerabile elaborat de 
Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii» §i avizat de Consiliul stiinlific, cu 
exceplia situaliilor in care valorificarea acestora a fost concesionata.
(12) Terenurile din perimetrul rezervatiei, domeniu public de interes national, 
aflat in administrarea Administratiei Rezervatiei, pe care sunt amplasate 
active care afecteaza functional totalitatea terenului pe care sunt amplasate si 
sunt detinute de persoane fizice si juridice pot fi inchiriate de Administratia 
Rezervatiei, la solicitarea detinatorilor de active sau din initiativa 
Administratiei Rezervatiei, prin licitatie publica, in conditiile legii. Persoanele 
fizice si juridice detinatoare ale activelor au drept de preemtiune la inchirierea 
acestora. Pretul folosintei din contractul de inchiriere se va stabili printr-un 
raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat de Uniunea Nationals a 
Evaluatorilor Autorizati din Romania la solicitarea Administratiei 
Rezervatiei, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si 
se va ajusta anual cu indicele pretului de consum.



(14) Pe teritoriul rezervaliei, folosirea ingra§amintelor chimice §i a 
produselor de proteclie combatere a plantelor m activitali de agricultura, 
silvicultura §i piscicultura este interzisa, cu excep^ia substanlelor prevazute m 
anexele I §i 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 produclia ecologica §i etichetarea 
produselor ecologice in ceea ce prive§te produc^ia ecologica, etichetarea §i 
controlul, utilizate cu respectarea legisla^iei in vigoare §;i avizul Administraliei 
Rezervatiei.”

17. La articolul 10, dupa alineatul 15 se introduce un non 

alineat, alineatul 15 , cu urmatorul cuprins:
„Accesul turi§tilor pe traseele turistice aprobate in zonele strict 

protejate se face numai cu persoane autorizate de rezerva^ie sau cu personal 
angajat al Administraliei Rezervafiei.”

18. La articolul 11, alineatul 1 se modiflca §i va avea urmatorul
cuprins;

„Desfa§urarea activita|ilor economico-productive, de turisrn §i de 
agrement de catre persoane fizice §i juridice pe teritoriul rezervafiei se 
autorizeaza de autoritalile publice locale competente conform legii §i de catre 
autoritatea publica centrala de turisrn, dupa caz, pe baza autorizafiei de mediu 
emise de Administra^ia Rezervafiei.”

19. La articolul 12, punctul 8 se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„8. imbarcarea/debarcarea pasagerilor sau turi§tilor la mal natural, 
cu exceptia locurilor stabilite de Administrafia Rezerva^iei, conform regulilor 
prevazute la art. 6 lit. o);”

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

„45. mutarea, deteriorarea, distrugerea indicatoarelor de semnalizare 
a panourilor informative §i a altor elemente de semnalizare de pe tot cuprinsul 
rezervafiei.”

21. La articolul 13, alineatul 1 se modiHca va avea urmatorul
cuprins:

„Art. 13. - Contravenfiile prevazute la art. 12 se sancfioneaza dupa
cum urmeaza:

a) cele de la pet. 3, 4, 41 §i 42, cu amenda de la 100 lei la 270 lei 
pentru persoane fizice §i de la 150 lei la 400 lei pentru persoane juridice;

b) cele de la pet. 8 - 10 §i 40, cu amenda de la 200 lei la 550 lei 
pentru persoane fizice §i de la 300 lei la 700 lei pentru persoane juridice;

c) cele de la pet. 25 - 27 si 35, cu amenda de la 300 lei la 600 lei;
d) cele de la pet. 45, cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei;
e) cele de la pet. 11-14, 16 §i 17, cu amenda de la 350 lei la 1.100 

lei pentru persoane fizice §i de la 500 lei la 1.350 lei pentru persoane juridice;



f) cele de la pet. 5-7, 18, 19 §i 36, cu amenda de la 700 lei la 1.900 
lei pentm persoane fizice §i de la 900 lei la 2.700 lei pentm persoane juridice;

g) cele de la pet. 15, 20 §i 21, cu amenda de la 1.150 lei la 3.400 lei 
pentm persoane fizice §i de la 1.900 lei la 4.900 lei pentm persoane juridice;

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

pentm persoane fizice §i de la 6.800 lei la 20.350 lei pentm persoane juridice;
k) cele de la pet. 1, 2, 2 ,2 , 29 - 34 §i 38, cu amenda de la 4.000 lei

la 8.000 lei.”
22. Articolul 14 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. - Constatarea §i sanc^ionarea contraven|iilor prevazute la 

art. 12, savar§ite in perimetml Rezervaliei Biosferei «Delta Dunarii» se 
realizeaza de catre personalul imputemicit din cadml Administra|iei 
Rezerva^iei, al Garzii Na^ionale de Mediu §i de catre organele specializate ale 
Ministemlui Afacerilor Interne.”

Art. II. - In termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei 
legi, se va aproba prin hotarare a Guvemului delimitarea zonelor stabilite 
conform art. 3 alin. 1 lit. e) §i f) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, si planului de 
management al rezervatiei.

Art. III. - In tot cuprinsul Legii nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu modificarile §i completarile
ulterioare, sintagmele „autoritate publicd centrald pentm protec}ia mediului 

pddurilor”, „autoritate publicd centrald pentm proteejia mediului §i 
schimbdrilor climatice” se inlocuiesc cu sintagma „autoritate publicd 
centrald pentm proteefia mediulur.

Art. IV. - Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei 
Biosferei „Delta Dunarii”, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum 
§i cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica m Monitoml Oficial al 
Romaniei, Partea I, cu numerotarea corespunzatoare a textelor.
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