
 
 

          

     

SINTEZA 

şedinţei din ziua de 1 martie 2011 
 

 

Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO s-a desfăşurat în ziua de 1 martie 2011 şi a fost condusă 
de dl. deputat Voicu Mădălin-Ştefan, secretar al comisiei. 

Membrii comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea Ordine de 
zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării" - L52/2011; 
 
 
Diverse: 
 
2. Informare adresată comisiei de către Primăria oraşului Comăneşti, judeţul 
Bacău, referitoare la solicitarea de analiză  a argumentaţiei privind  înscrierea în 
patrimoniul mondial UNESCO a Jocului Ursului din cadrul Obiceiurilor de Anul Nou din 
zona Comăneşti; 
3. Demersuri de reglementare a situaţiei din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 
privind revizuirea Planurilor Urbanistice Generale în vederea armonizării acestora cu 
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism şi Regulamentul Cadru de 
Urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (H.G. 1516/2008) urmare a 
sesizării 386/2010 făcute de către Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta. 
 

 

Din partea guvernului a participat domnul Grigore Baboianu, guvernator al 
Deltei Dunării, iar din partea iniţiatorilor a fost prezent dl. senator Belacurencu Trifon. 

În deschiderea şedinţei a luat cuvântul domnul senator Belacurencu Trifon 
care a subliniat necesitatea aprobării propunerii legislative, deoarece la momentul 
actual nu se pot face concesiuni de terenuri în Delta Dunării, fiind reglementate doar 
concesiunile  privind luciul de apă şi stuf. 

Prin propunerea legislativă se încearcă o reglementare în acest sens, respectiv 
se doreşte ca terenurile din perimetrul rezervaţiei, pe care sunt amplasate bunuri 
imobile deţinute de persoane fizice sau/şi juridice, să poată fi concesionate, prin 
licitaţie publică, cu drept de preemţiune a persoanelor fizice sau/şi juridice 
deţinătoare ale bunurilor imobile, aprobarea urmând a fi dată de către Administraţia 
Rezervaţiei şi nu de o hotărâre de guvern, cum este în momentul de faţă. 
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Domnul deputat Mădălin Voicu a arătat că pentru UNESCO primordială este 
păstrarea Rezervaţiei nealterată, scopul turistic fiind secundar. 

Iniţiatorul a ţinut să precizeze că propunerea legislativă nu contravine 
principiilor UNESCO, fiind vizată dezvoltarea durabilă (protecţia mediului, dezvoltarea 
tradiţională, protecţia socială) prin această propunere. Orice iniţiativă de dezvoltare 
neconformă este sancţionată de către Administraţia Rezervaţiei. 

Domnul deputat Popa Octavian-Marius a dorit să precizeze că trebuie o 
reglementare în acest sens, deoarece nu există o intabulare a terenurilor precisă în 
prezent, statul având de pierdut, neputând încasa impozite pe terenuri. 

Domnul senator Dobra Nicolae a arătat că Guvernatorul Administraţiei 
Rezervaţiei este ordonator terţiar de credite, conform legii, deci nu poate să 
concesioneze terenurile, numai guvernul putând face acest lucru. De asemenea 
consideră că dreptul de preemţiune exclude licitaţia şi că trebuie modificată 
propunerea legislativă. 

Domnul Grigore Baboianu agreează această propunere  legislativă, deoarece 
zona nu se poate dezvolta fără o reglementare privind terenurile pe care se află 
bunuri imobile. Administraţia Rezervaţiei a înaintat propuneri similare ministerului, 
dar nu a fost primit un răspuns. 

 Din parte comisiei au luat cuvântul: dl.deputat Voicu Mădălin-Ştefan, dl. 
deputat Popa Octavian-Marius, dl.senator Dobra Nicolae. 

În urma discuţiilor care au avut loc pe marginea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii Legii nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării , comisia a hotărât cu unanimitate de voturi 
amânarea dezbaterilor pentru şedinţa următoare, în vederea depunerii de 
amendamente.    

 

Punctul 2 şi 3 din ordinea de zi se amână pentru următoarea şedinţă. 

 

La lucrările comisiei au participat: dl. deputat Sava Andrei, dl.deputat Voicu 
Mădălin-Ştefan, dl. deputat Adomniţei Mihai Cristian, dna. deputat Axenie Carmen,  
dl. senator Dobra Nicolae, dna. deputat Farkas Anna-Lili, dl. deputat Giurgiu Mircia, 
dl. deputat Luca Ciprian-Florin, dl. senator Nicula Vasile Cosmin, dl. deputat Popa 
Octavian-Marius, dl. deputat Socaciu Victor. Dl. senator Prunea Nicolae Dănuț  a fost 
înlocuit de dl.senator Avram Crăciun. 

Au fost absenţi: dl. deputat Uioreanu Horea-Dorin dl. deputat Amed Aledin, dl. 
deputat Bărbulescu Daniel-Ionuţ, dl. senator Başa Petru, dl. deputat Burnei Ion, dl. 
senator Diaconu Mircea,  dl. deputat Dolineaschi Andrei, dl. senator Feldman Radu 
Alexandru, dl. deputat Surpățeanu Mihai. 

Preşedinte                Secretar 

deputat Horea-Dorin Uioreanu  deputat Mădălin-Ştefan Voicu 

 


