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Bucureşti, 21.04.2021  
 
 Către, 

 
  BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind transmiterea unui 

teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta 

Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, transmis Comisiei pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru 

mediu şi echilibru ecologic, pentru dezbatere şi avizare pe fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. 

PL. x 305 din 9 mai 2018. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Simona BUCURA-
OPRESCU 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai-Alexandru  
BADEA 

 

PREŞEDINTE, 
 

George-Cătălin 
STÂNGĂ 

 

 
 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20180509�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20180509�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20180509�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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COMISIA PENTRU 
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Nr. 4c-11/468/2018 
 

Nr. 4c-8/177/2021 
 

 

 
 

 
Bucureşti, 21.04.2021  

 
 

R A P O R T      C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia  

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare , Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost 

sesizate, cu dezbatere şi avizare pe fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului 

Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, transmis cu adresa nr. PL. x 305  din 9 

mai 2018, înregistrat cu nr. 4c-6/234 din 18 mai 2018, nr. 4c-11/468 din 10 mai 2018, respectiv nr. 4c-8/248 din 10 mai 2018. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20180509�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20180509�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160615�
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 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.91 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

 Senatul, în calitate de Primă Cameră Sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 07 mai 2018. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege (nr.174/06.03.2018); 

 Guvernul nu susține proiectul de lege (nr.13924/22.11.2018/ nr. 83/DPSG/29.01.2020); 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei 

Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în vederea realizării investiţiei Creare infrastructură de agrement în zona turistică 

Murighiol, judeţul Tulcea. 

          Potrivit prevederilor art.61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările si completarile ulterioare, membrii celor 

trei comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 

 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 3 martie 2021.La dezbateri, membrii 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, au fost prezenți conform listei de prezență. 

 Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa din 10 februarie 2021. La dezbateri, membrii 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenți conform listei de prezență. 

 Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţa din 12 iunie 2019, respectiv în ședința din 20 

aprilie 2021.  Ședința Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 21 aprilie 2021 s-a desfășurat atât la sediul Parlamentului pentru unii 

membri ai comisiei, cât și prin mijloace electronice pentru alți membrii.  La lucrările Comisiei au participat 12 deputați din totalul de 16 deputați membri 

ai comisiei. La dezbateri a participat în calitate de invitat, conform prevederilor art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, domnul Vasile Panaite, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege 

privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în administrarea 

Consiliului Judeţean Tulcea, cu amendamentele respinse, prezentate în Anexa ce fac parte integrată din prezentul raport, deoarece prin promovarea 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20180509�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2016&cam=2&pag=comp20180509�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20180509�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20180509�
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actului normativ ar putea fi afectată, în mod ireparabil, proprietatea publică a statului. În acest context, statul, din patrimoniul căruia sunt transferate 

respectivele bunuri, ar suferi o semnificativă, pierdere patrimonială, diminuându-se proprietatea publică a acestuia, garantată de art. 136 alin. (2) din 

Constituția României, republicată. 

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
Simona BUCURA-OPRESCU 

 
 
 

Mihai-Alexandru BADEA George-Cătălin STÂNGĂ 

SECRETAR, SECRETAR, SECRETAR, 
Dumitru FLUCUŞ 

 
Cristian-Tudor BĂCANU 

 
Bogdan-Alexandru BOLA 

 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
Alina Veisa 

 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
Dragoș Bucur 

 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
Andreea Negulescu 
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ANEXA 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr 
crt. 

Text Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

 

1. Motivare/ 
2. Cameră 

Decizională  
0 1 2 3 
1  

LEGE 
privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului 

Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, 
în administrarea 

Consiliului Judeţean Tulcea 
 

 
 
Nemodificat  
 

 

2 Art.1.- Prin derogare de la dispoziţiile art.10 alin.(1) din Legea 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă 
transmiterea terenului situat în comuna Murighiol, judeţul Tulcea, 
din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia 
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, având datele de identificare 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, în 
administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în vederea realizării 
investiţiei Creare infrastructură de agrement în zona turistică 
Murighiol, judeful Tulcea. 
 

Nemodificat  

3 Art.2.- Predarea-preluarea terenului prevazut la art. 1 se face pe 
bază de protocol încheiat între părţi în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

Nemodificat  
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Art.3.- În situaţia în care, în termen de 10 ani de la intrarea în 
vigoare a protocolului întocmit în baza prevederilor art.2 din 
prezentul act normativ nu au 
fost demarate de către beneficiar investiţiile necesare realizării 
obiectivului de investiţii Creare infrastructură de agrement în 
zona turistică Murighiol, judeţul Tulcea, imobilul revine, de drept, 
în administrarea autorităţii publice centrale în subordinea căreia se 
află Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Duniirii. 
 

Articolul 3, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
În situaţia în care, în termen de 10 ani de la intrarea în vigoare a 
protocolului încheiat în baza prevederilor art.2 din prezentul act 
normativ nu au fost demarate de către beneficiar investiţiile 
necesare realizării obiectivului de investiţii Creare infrastructură 
de agrement în zona turistică Murighiol, judeţul Tulcea, imobilul 
revine, de drept, în administrarea autorităţii publice centrale în 
subordinea căreia se află Administraţia Rezervaţiei Biosferei 
Delta Duniirii. 
 
Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului  
 

 
1. Corectură 
de tehnică 
legislativă 
 
2. Camera 
Deputaților 

5  
ANEXĂ 

 
DATELE DE lDENTIFICARE 

ale terenului care se transmite din administrarea Ministerului 
Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, 

în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea 
 

Nr. 
Crt 

Locul 
unde este 

situat 
terenul 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmite 

bunul imobil 

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 
terenul 

Caracteristicile 
tehoice ale terenului 

conform Anexei 
nr.12 la Hotărârea 

Guvernului 
nr.1705/2006 pentru 

aprobarea 
inventarului 
centralizat al 
bunurilor din 

domeniul public al 
statului, cu 

modificările şi 
completările 

Nr. MFP 
Cod de 

clasificaţie 

Anexa, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
ANEXĂ 

 
DATELE DE lDENTIFICARE 

ale terenului care se transmite din administrarea Ministerului 
Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, 

în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea 
 

Nr. 
Crt 

Locul 
unde este 

situat 
terenul 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmite 
terenul 

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 
terenul 

Caracteristicile 
tehoice ale 

terenului conform 
Anexei nr.12 la 

Hotărârea 
Guvernului 

nr.1705/2006 
pentru aprobarea 

inventarului 
centralizat al 
bunurilor din 

domeniul public al 
statului, cu 

modificările şi 

Nr. MFP 
Cod de 

clasificaţie 

 
1. Corectură 
de tehnică 
legislativă 
 
2. Camera 
Deputaților 
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ulterioare. 
 
 

1. Comuna 
Murighio
l, judeţul 
Tulcea 

Ministerul 
Mediului CUI 
16335444 prin 
Administraţia 
Rezervaţiei 

Biosferei Delta 
Dunării - CUI 

3722040 
 

Consiliul 
Judeţean 
Tulcea - 

CUI 
4321607 

Suprafaţa terenului - 
15.000 mp 

Amplasamentul 
terenului - tarlaua 

nr.52, Parcela 
nr.374, carte 

funciară nr.31153 

Nr. MFP 
108436 
parţial - 
cod de 

clasificaţie 
8.0801 

 

completările 
ulterioare. 

 
1. Comuna 

Murighio
l, judeţul 
Tulcea 

Ministerul 
Mediului CUI 
16335444 prin 
Administraţia 
Rezervaţiei 

Biosferei Delta 
Dunării - CUI 

3722040 
 

Consiliul 
Judeţean 
Tulcea - 

CUI 
4321607 

Suprafaţa terenului 
- 15.000 mp 

Amplasamentul 
terenului - tarlaua 

nr.52, Parcela 
nr.374, carte 

funciară nr.31153 

Nr. MFP 
108436 
parţial - 
cod de 

clasificaţie 
8.0801 

 
Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului 
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