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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind 

transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația 
Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, în administrarea Consiliului Județean Tulcea 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei 
pentru mediu și echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care sunt 
sesizate în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 
privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin 
Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, în administrarea Consiliului 
Județean Tulcea, transmis cu adresa nr. P.L.x. 490 din 27 noiembrie 2017, înregistrat sub 
nr.4c-3/574 din 28 noiembrie 2017. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.805/2.10.2017, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri preluate în textul adoptat de Senat. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 21 noiembrie 2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.3 din Legea 
nr.363/2013, în scopul integrării obiectivului turistic în „Obiectivele de dezvoltare a 
turismului din România în perioada 2017 - 2020, stabilite de Ministerul Turismului”, astfel 
încât este justificată și oportună extinderea perioadei de administrare a acestui teren de către 
județul Tulcea, de la 4 ani cât este prevăzut în prezent, la 10 ani. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 5 decembrie 
2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 
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