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Rezervaþia biosferei Delta Dunãrii reprezintã un habitat unic în Europa. Administrarea acesteia
ridicã probleme complexe care vizeazã, în principal, conservarea valorilor naturale ale Deltei
ºi dezvoltarea durabilã a comunitãþilor umane de pe teritoriul rezervaþiei. Reglementarea legislativã coerentã este o componentã necesarã în deltã, zonã de întâlnire a unor varii interese.
În ultima parte a anului trecut, Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor a lucrat la elaborarea
unui nou proiect pentru modificarea ºi completarea Legii 82/1993 privind constituirea
Rezervaþiei Biosferei "Delta Dunãrii". În prezent proiectul este în faza de avizare la ministerele
de resort.
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Ce avantaje prezintã noua lege?
+ Încercarea de armonizare a acesteia cu alte legi naþionale ºi internaþionale referitoare la
ariile protejate;
+ Formarea Consiliului Consultativ de administrare;
+ Reglementarea cadrului instituþional al regiunii;
+ Introducerea unor note referitoare la acordarea de compensaþii în cazul restrângerii sau
încetãrii unor activitãþi economice tradiþionale impuse de mãsuri restrictive de management.
Aceastã lege cu statut special, fiind o prelungire personalizatã a altor reglementãri legislative
care vizeazã ariile protejate, prezintã unele incoerenþe care derivã din lipsurile legilor
precedente sau din cauza faptului cã anumite acte normative specifice nu au fost încã elaborate:

Asociaþia
Green Cross

Societatea
Ornitologicã Românã

- statutul triplu al rezervaþiei este stipulat în H.G 230/2003, art.1 pct. 3, lit. a. În schimb, este
în derulare procesul complementar de desemnare a ariilor speciale de conservare ºi a
ariilor de protecþie specialã avifaunisticã, proces în care Delta Dunãrii îndeplineºte poate
cele mai multe criterii de eligibilitate1;
- structura organizatoricã provine din legea 345/20062. Rãmâne totuºi neclarã atribuþia
Consiliului ªtiinþific care va "supraveghea ºi îndruma" activitatea administraþiei pe viitor;
- prezenþa unui plan de management al rezervaþiei este conform legii 345/2006. În schimb, nu
este specificat nici în Legea Deltei, nici în Legea 345 ce trebuie sã conþinã un plan de
management. Se stipuleazã vag în art. 19 alin. 5 cã pentru elaborarea conþinutului planului
de management vor apãrea acte normative specifice, însã în 2007 va intra în vigoare un
nou plan de management pentru Deltã, care probabil va fi dezvoltat în lipsa acestor acte
normative;
- se remarcã o serie de neglijenþe ca urmare a faptului cã anumite legi au fost modificate sau
înlocuite prin alte acte normative. De exemplu, în art.11 se face referire la legea vânãtorii
nr. 103/1996, neþinându-se cont de faptul ca în prezent se aplicã legea 407/20063.
Având în vedere cã prioritatea SOR este conservarea naturii, considerãm necesarã
introducerea în cadrul art. 4 din actualul proiect de lege a urmãtorului amendament:
- Dezvoltarea planului de management porneºte de la desemnarea obiectivelor de
conservare stabilite în funcþie de speciile/habitatele prioritare din rezervaþia biosferei care
au ca scop asigurarea unui statut de conservare favorabil pentru aceste specii/habitate.
Argumente:
- alinierea la articolele 3 ºi 6 din Directiva Habitate ºi articolele 1 ºi 2 din Directiva Pãsãri;
- planul de management care intrã în vigoare în 2007 va fi elaborat înainte de elaborarea
actelor normative specifice care reglementeazã conþinutul ºi prioritãþile planului de
management;
- convergenþa cu scopul Deltei Dunãrii ca rezervaþie a biosferei, arie specialã de conservare
ºi arie specialã de protecþie avifaunisticã.
Prin prisma modificãrilor survenite în legislaþia româneascã de profil, o schimbare a vechii legi
a rezervaþiei este îndreptãþitã. În acelaºi timp, este o bunã ocazie ca aceastã lege sã nu fie
doar rearmonizatã, ci ºi îmbunãtãþitã.
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1 Proiect de Ordin privind declararea siturilor de interes comunitar ca parte integrantã a reþelei ecologice europene Natura 2000 în România;
ºi Proiectul de Hotãrâre privind declararea ariilor de protecþie specialã avifaunisticã www.mmediu.ro;
2 Legea 345/2006 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ºi a faunei sãlbatice www.cdep.ro;
3 Legea 407/2006 a vânãtorii ºi a protecþiei fondului cinegetic, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I nr. 944 din 22/11/2006.
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ONG - Parlament Café

Legea 24/2007 - Legea spaþiilor verzi urbane

Asociaþia ALMA-RO, în parteneriat cu
Fundaþia TERRA Mileniul III, Societatea
Ornitologicã Românã, Asociaþia Green
Cross ºi Fundaþia pentru Schimbãri Democratice anunþã lansarea seriei de întâlniri
"ONG-Parlament Café", în perioada
februarie - iulie 2007.

Legea privind spaþiile verzi urbane a fost
promulgatã la începutul acestui an ºi publicatã în Monitorul Oficial nr. 36/18 ianuarie
2007). Pe proiectul acesteia, în noiembrie
2006, o serie de organizaþii neguvernamentale de mediu (Clubul de Cicloturism
Napoca - Cluj Napoca; Asociaþia Civitas
Nostra - Târgu-Mureº; SOR ºi Asociaþia
Green Cross din Bucureºti) au fãcut observaþii ºi au propus amendamente, care au fost
trimise deputaþilor din Comisia de
administraþie publicã ºi echilibru ecologic.
Legea în varianta promulgatã include o
parte dintre aceste observaþii.

ªase astfel de evenimente lunare îºi propun
sã faciliteze comunicarea între reprezentanþi
ai organizaþiilor neguvernamentale de mediu
din România ºi membrii Comisiei de
administraþie publicã, amenajarea teritoriului
ºi echilibru ecologic ºi cei ai Comisiei de
agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã
ºi servicii specifice ale Camerei Deputaþilor.
Obiectivul evemimentelor este implicarea
ONG-urilor în procesul de construire a
legislaþiei de mediu sau cu impact asupra
mediului, prin organizarea de dezbateri
privind subiecte actuale de mediu.
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Scopul organizatorilor este acela de stabili
legãturi mai strânse între organizaþiile
neguvernamentale de mediu ºi factorii de
decizie din forul legislativ ºi de a susþine
includerea viziunii ºi a punctelor de vedere
ale organizaþiilor de mediu în actele
normative aprobate de Parlamentul
României.
Primul eveniment va avea loc pe 26
februarie între orele 18:30 ºi 20:30 ºi va
avea ca temã "Necesitatea înfiinþãrii unei
comisii de mediu la Camera Deputaþilor".
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Urmãtoarele întâlniri “ONG-Parlament Café”
vor aborda teme precum:
- reglementarea exploatãrilor miniere (cu
referire la proiectul de exploatare minierã
de la Roºia Montanã);
- reglementarea regimului ariilor protejate;
- legislaþia privind Delta Dunãrii;
- direcþii de dezvoltare a sectorului energetic
românesc: combustibili fosili ºi energie
nuclearã versus eficienþã energeticã ºi
surse regenerabile de energie.
Pentru mai multe detalii despe aceste
evenimente, precum ºi pentru persoanele
interesate sã participe, persoana de contact
este Eliza Teodorescu, director executiv al
Asociaþiei ALMA-RO.
Tel.: 021 314 3960
E-mail: eliza@alma-ro.ngo.ro
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Acestea sunt principalele modificãri ale
proiectului de lege care au apãrut în urma
comentariilor ONG-urilor de mediu:

Art. 11. - (1) [...] Locul de amplasare a
obiectivelor, suprafaþa terenurilor ºi condiþiile
de desfãºurare a activitãþii ulterioare se
determinã în baza unor proiecte de specialitate, de amenajare a teritoriului ºi urbanism, avizate ºi aprobate conform legii, cu
obligativitatea ca suprafeþele cumulate ale
acestor construcþii sã nu ocupe mai mult de
10% din suprafaþa spaþiului verde respectiv.
Art. 18 - (1) Autoritãþile administraþiei publice
locale au obligaþia sã þinã evidenþa spaþiilor
verzi de pe teritoriul unitãþilor administrative.
(4) Registrul naþional ºi registrele locale se
vor constitui pe baza normelor tehnice
elaborate de autoritatea publicã centralã
care rãspunde de amenajarea teritoriului, în
termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare
a prezentei legi ºi se vor actualiza anual.
Elaborarea registrelor se va finaliza pânã la
data de 1 ianuarie 2008.
Art. 20 - (3) Înstrãinarea ºi atribuirea
terenurilor cu spaþii verzi se efectueazã în
condiþiile prevãzute de lege, cu pãstrarea
destinaþiei de spaþiu verde.
Art. 24 - (3) În cazul poluãrii chimice a
spaþiilor verzi, se stabileºte nu numai compensarea pagubei pricinuite spaþiilor verzi, ci
ºi a cheltuielilor suportate pentru reecologizarea zonei ºi a lucrãrilor pe termen lung
necesare pentru decontaminarea zonei,
precum ºi a cheltuielilor medicale evaluate în
cazul afectãrii populaþiei.
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