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La Réservation de la Biosphère "Le Delta du Danube" est une zone 
d’importance écologique nationale et internationale. La réglementation du régime 
de la protection et de la conservation de cette zone a connu une évolution 
intéressante présentée en ce qui suit.

1. Preliminarii. În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993, 
Rezerva ia Biosferei "Delta Dun rii"1, zona de importanta ecologica na ionala i
interna ionala, cuprinde Delta Dun rii, s r turile Murighiol-Plopu, complexul 
languar Razim - Sinoie, Dun rea maritima pân  la Cotul Pisicii, sectorul Isaccea-
Tulcea cu zona inundabila, litoralul Marii Negre de la bra ul Chilia pân  la Capul 
Midia, apele maritime interioare i marea teritorial , pân  la izobata de 20 m 
inclusiv. Limita continentala a rezerva iei este reprezentat  de contactul Podi ului 
Dobrogean cu zonele umede i palustre.

2. Delta Dun rii. Delta Dun rii reprezint  teritoriul cuprins între prima 
bifurca ie a Dun rii (Ceatalul Chiliei), m rginit de litoralul M rii Negre, la nord de 
bra ul Chilia si la sud  de complexul lac Razim Sinoie. 

Delta Dun rii propriu-zis  este cea mai mare component  a rezerva iei si 
suprafa  total  de circa 4.178 km2, din care cea mai mare parte se g sesc pe  
teritoriul României, adic  3.446 km2, reprezentând  circa 82%, restul, de 732 km2,
fiind situat    pe partea stânga a  bra ului Chilia,  inclusiv secundara a acestuia, în 
Ucraina2. inând cont de genez , hipsometrie, rela iile hidrice dintre bra ele 
Dun rii i  zonele interioare, diferen ierile climatice si varia ia peisagistic , în 
Delta Dun rii se pot distinge dou  mari sectoare - delta fluviatil  si delta fluvio-
maritim . Delta fluvial  (=258 100 ha) reprezint  partea cea mai veche din spa iul
deltaic ce s-a format într-un fost golf al Dun rii. Principala sa caracteristic  e 
suprafa a relativ mare a grindurilor fluviale, în timp ce ariile depresionare sunt mai 
mici i  cu multe lacuri (de asemenea de mici dimensiuni), aflate într-un grad 
înaintat de colmatare. Delta fluvio- maritima (=180 000 ha) se desf oar  între 
aliniamentul grindurilor maritime Letea - Caraorman - Crasnicol în vest si rmul 
m rii în est. Ea cuprinde pe lâng  grindurile maritime Letea, Caraorman si 
S raturile un important complex lacustru (Ro u - Puiu) si sufer  modific ri
importante la contactul cu Marea Neagr 3.

3. Zona S r turi-Murighiol. Lacul S raturi, situat pe terasa Dun rii, are o 

1Asa cum rezulta din dispozitiile Legii nr.82/1993, Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"este o entitate 
complexa,atat prin componentele sale prevazute in lege, cat si prin diversitatea si multitudinea 
masurilor de protejare. 
2 Pe de alta parte , entitatea la care ne referim are vocatie internationala, majoritatea suprafetei fiind 
romaneasca si, o mica parte, ucrainiana. 
3 Vezi disp. Legii citate cu privire la identitatea Deltei fluvio- maritime. 
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lungime de 2 km si o latime de  500 m. Apele lacului sunt puternic salinizate, 
caracterizate prin marea bog ie  de  zooplancton si fitoplancton4.

4. Complexul lagunar Razim-Sinoie. A doua component  a rezerva iei, 
este situat  în sudul Deltei Dun rii si ocup  o  suprafa a totala de circa 1.015 km2,
din care suprafa a lacurilor este de 863 km2. Cea mai mare parte a complexului o 
constituie zona depresionar  (vechiul golf Halmyris) ocupat  ini ial de apele m rii 
si care a fost compartimentat   ulterior, prin formare de cordoane i grinduri. În 
ultimele decenii complexul a suferit foarte mari modific ri datorit  ac iunii umane 
fiind transformat în rezervor de ap  dulce pentru alimentarea sistemelor de iriga ii
amenajate în jurul complexului5.

5. Dun rea maritim . Este o alt  component  deltaic  dispus  între 
Canalul Ismail si limita vestic  a rezerva iei - Cotul Pisicii, între milele Mm43 - 
Mm 746.

6. Zona inundabil  Isaccea-Tulcea. Este situat  în amonte de municipiul 
Tulcea. Zona are aspectul unei depresiuni i  constituie un sector de lunc
neîndiguit, fapt ce determina ca în timpul apelor mari de prim vara sa fie inundat, 
alimentând lacurile si zonele ml tinoase  acoperite cu stuf si plaur7.

7. Evolu ia reglement rilor vizând protec ia i conservarea Deltei 
Dun rii. Tabloul reglementarilor juridice în materie, v zute în succesiunea lor, 
prezint  o importan  deosebit  pentru to i cei care lucreaz  în domeniul teoriei i
practicii dreptului ori în domeniile adiacente, în m sura în care în preocup rile lor 
teoretice i practice se afla atat studiul, cât i problemele legate de protec ia i
conservarea Deltei Dun rii. Administra ia Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii este 
o  institu ie public  aflat  în subordinea Ministerului  Mediului i Gospod ririi 
apelor.

În anul 1938, prin Hot rârea nr. 645,   Consiliul de Mini tri a declarat 
"P durea Letea" ca rezerva ie natural . În anul 1961, prin Hot rârea nr. 891 au fost 
declarate rezerva ii naturale: Ro ca-Buhaiova (14 600 ha), Sfantu-Gheorghe-
Peri or-Zatoane (16 400 ha), Periteasca-Gura Porti ei (3 900 ha) si Insula Popina 
(98 ha). În anul 1971 au fost declarate rezerva ii naturale: P durea Caraorman (840 
ha) si Arinisul Erenciuc (41 ha). În anul 1975, Consiliul de Mini tri, prin Hot rârea
nr. 524, a extins aria protejat  din Delta Dun rii la o suprafa  de 41 500 ha. În anul 

4Prin caracteristicile sale speciale date în special de concentra ia de salinitate, Zona Saraturi - 
Murighiol prezint  o importan  aparte, în plan economic, turistic, tiin ific, dar i în planul asigur rii
diversit ii Rezerva iei Biosferei "Delta Dun rii". 
5 Complexul lagunar la care ne referim este important, mai ales, prin m surile care se impun pentru ca 
eventualele modificari, în continuare, s  nu afecteze entitatea ca atare. 
6 Zona ce formeaz  Dunarea Maritima prezint  o importan  special  pentru asigurarea condi iilor 
regimului de naviga ie fluvial i maritim .
7 Vezi supra, nota nr.6, din prezentul studiu. Zona prezint  o importan  aparte pentru circula ia 
fluvial-maritim .
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1979, o suprafa  de 18 145 ha, incluzând rezerva ia Ro ca-Buhaiova si P durea 
Letea au fost recunoscute, la nivel interna ional, ca Rezerva ia Biosferei Ro ca -
Letea. Prin Decretul nr. 92/28.03.1983, al Consiliului de Stat a fost aprobat 
programul de amenajare i exploatare integral  de Deltei Dun rii. prin acest act 
normativ s-au stabilit liniile directoare de exploatare  a resurselor existente în Delta 
Dun rii ( stuf,  energie neconven ional , biomas , etc.)  

Prin Decretul nr. 103 din 7 februarie 1990 au fost sistate lucr rile de aplicare 
a programului de amenajare i exploatare integral  a Deltei Dun rii, stabilite  prin 
Decretul nr. 92/1983 i au fost oprite alte activit i care ar afecta mediul deltaic. 
Totodat , s-a prev zut elaborarea unui studiu din care s  rezulte m surile necesare 
pentru utilizarea economic  a teritoriului zonei, în condi ii de redresare i
men inere a echilibrului ecologic. Prin Decretul nr. 187 din 30 martie 1990, 
România a aderat la Conven ia UNESCO adoptat  la 16 noiembrie 1972, iar Delta 
Dun rii a fost înscris  pe lista patrimoniului mondial în decembrie 1991 i a fost 
declarat  rezerva ie a biosferei. 

Reflectând asemenea evolu ii, prin Hot rârea Guvernului nr. 983 din 29 
august 1990 (privind organizarea i func ionarea Ministerului Mediului), pentru 
îndrumarea i controlul întregii activit i tiin ifice, de turism i agrement din 
Delta, s-a înfiin at Administra ia Rezerva iei "Delta Dun rii", institu ie cu 
personalitate juridic , în subordinea Ministerului Mediului. 

Un pas important în stabilirea noului regim de protec ie i conservare a 
mediului deltaic l-au constituit aderarea României, prin Legea nr. 5 din 25 ianuarie 
1991, la Conven ia asupra zonelor umede de importan  interna ional , în special 
ca habitat al p s rilor acvatice (încheiat  la Ramsar la 2 februarie 1971), i
înscrierea Deltei Dun rii (în mai 1991), pe lista aferent  acestei conven ii. Toate 
aceste reglement ri au stabilit un ansamblu de reguli interna ionale aplicabile 
Deltei Dun rii, completate cu prevederi legislative de ordin intern. 

În decembrie 1993, Parlamentul României a adoptat  Legea nr. 82, 
modificata si completata prin Legea 454/2001, privind înfiin area Rezerva iei 
Biosferei Delta Dun rii. Aceast  lege stabile te atribu iile principale de func ionare
ale Administra iei Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii (ARBDD), institu ie public
aflat  în subordinea Ministerului Apelor si Protec iei Mediului. În anul 1994, prin 
Hot rârea de Guvern nr. 248, a fost adoptat Statutul Rezerva iei Biosferei Delta 
Dun rii, au fost delimitate zonele strict protejate si stabilit  componenta 
Consiliului tiin ific al RBDD, hot râre modificat  si completat  prin Hot rârea de 
Guvern 367/ 2002. 

Revista de tiin e Juridice 

1979, o suprafa  de 18 145 ha, incluzând rezerva ia Ro ca-Buhaiova si P durea 
Letea au fost recunoscute, la nivel interna ional, ca Rezerva ia Biosferei Ro ca -
Letea. Prin Decretul nr. 92/28.03.1983, al Consiliului de Stat a fost aprobat 
programul de amenajare i exploatare integral  de Deltei Dun rii. prin acest act 
normativ s-au stabilit liniile directoare de exploatare  a resurselor existente în Delta 
Dun rii ( stuf,  energie neconven ional , biomas , etc.)  

Prin Decretul nr. 103 din 7 februarie 1990 au fost sistate lucr rile de aplicare 
a programului de amenajare i exploatare integral  a Deltei Dun rii, stabilite  prin 
Decretul nr. 92/1983 i au fost oprite alte activit i care ar afecta mediul deltaic. 
Totodat , s-a prev zut elaborarea unui studiu din care s  rezulte m surile necesare 
pentru utilizarea economic  a teritoriului zonei, în condi ii de redresare i
men inere a echilibrului ecologic. Prin Decretul nr. 187 din 30 martie 1990, 
România a aderat la Conven ia UNESCO adoptat  la 16 noiembrie 1972, iar Delta 
Dun rii a fost înscris  pe lista patrimoniului mondial în decembrie 1991 i a fost 
declarat  rezerva ie a biosferei. 

Reflectând asemenea evolu ii, prin Hot rârea Guvernului nr. 983 din 29 
august 1990 (privind organizarea i func ionarea Ministerului Mediului), pentru 
îndrumarea i controlul întregii activit i tiin ifice, de turism i agrement din 
Delta, s-a înfiin at Administra ia Rezerva iei "Delta Dun rii", institu ie cu 
personalitate juridic , în subordinea Ministerului Mediului. 

Un pas important în stabilirea noului regim de protec ie i conservare a 
mediului deltaic l-au constituit aderarea României, prin Legea nr. 5 din 25 ianuarie 
1991, la Conven ia asupra zonelor umede de importan  interna ional , în special 
ca habitat al p s rilor acvatice (încheiat  la Ramsar la 2 februarie 1971), i
înscrierea Deltei Dun rii (în mai 1991), pe lista aferent  acestei conven ii. Toate 
aceste reglement ri au stabilit un ansamblu de reguli interna ionale aplicabile 
Deltei Dun rii, completate cu prevederi legislative de ordin intern. 

În decembrie 1993, Parlamentul României a adoptat  Legea nr. 82, 
modificata si completata prin Legea 454/2001, privind înfiin area Rezerva iei 
Biosferei Delta Dun rii. Aceast  lege stabile te atribu iile principale de func ionare
ale Administra iei Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii (ARBDD), institu ie public
aflat  în subordinea Ministerului Apelor si Protec iei Mediului. În anul 1994, prin 
Hot rârea de Guvern nr. 248, a fost adoptat Statutul Rezerva iei Biosferei Delta 
Dun rii, au fost delimitate zonele strict protejate si stabilit  componenta 
Consiliului tiin ific al RBDD, hot râre modificat  si completat  prin Hot rârea de 
Guvern 367/ 2002. 

212 212


