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  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  
ŞI IMUNITĂŢI 
Nr.4c-11/1072/2016/2017 

 COMISIA PENTRU TRANSPORTURI 
ŞI INFRASTRUCTURĂ 
Nr.4c-26/149/2016/2017 

  
                          Bucureşti, 12 iunie 2017 

                                                                                                              PL-x 413/2016/2017 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun privind reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi 

desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, prin adresa cu nr. Pl-x 413/2016/2017 din 22 mai 2017, spre 

dezbatere în fond, în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale, în procedură de urgenţă, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 
            PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 
          Eugen NICOLICEA      Lucian Nicolae BODE 
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  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  
ŞI IMUNITĂŢI 
Nr.4c-11/1072/2016/2017 

 COMISIA PENTRU TRANSPORTURI 
ŞI INFRASTRUCTURĂ 
Nr.4c-26/149/2016/2017 

  
 

                          Bucureşti, 12 iunie 2017 
                                                                                                               PL-x 413/2016/2017 
 

RAPORT COMUN 
 

privind  reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 
privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport 

naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval 
în porturi şi pe căi navigabile interioare 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură au fost sesizate în fond, în procedură de urgenţă, cu reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi 
desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.89 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 13 aprilie 
2017, transmis cu adresa nr. PL-x 413/2016/2017 din 22 mai 2017 şi înregistrat cu nr.4c-11/1072 din 23 mai 2017 şi cu 
nr.4c-26/149/2016 din 22 mai 2017. 
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Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 15 mai 2017. 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999  

privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi 
pe căi navigabile interioare. Necesitatea modificării acestui act normativ constă în faptul că situaţia administrării 
terenurilor portuare care fac parte din domeniul public a devenit din ce în ce mai dificilă, în condiţiile în care gradul de 
utilizare a infrastructurii portuare şi a capacităţilor de încărcare a scăzut constant, în acest moment media traficului realizat 
în porturile din România fiind de 30%. 

În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au reexaminat proiectul de lege şi 
documentele conexe în şedinţa din 30 mai 2017. 

La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi-au înregistrat prezenţa un număr de 14 deputaţi, din 
totalul de 18 de membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei prezenţi la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre 
dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport 
naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile 
interioare, în forma adoptată de Senat, ca urmare a reexaminării.  Amendamentele respinse sunt prevăzute în Anexa la 
prezentul raport.      

În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat proiectul de lege în 
şedinţele din 7 şi 12 iunie 2017. 

Deputaţii au fost prezenţi la şedinţă conform listelor de prezenţă. 
Membrii comisiei prezenţi la dezbateri au reexaminat prevederile declarate neconstituţionale şi au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, 
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utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de 
transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare, în forma adoptată de Senat, ca urmare a reexaminării.  
Amendamentele respinse sunt prevăzute în Anexa la prezentul raport. 

Membrii comisiilor sesizate în fond cu reexaminarea proiectului de Lege, în procedură de urgenţă, au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună  plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor 
navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea 
activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare, în forma adoptată de Senat, ca urmare a 
reexaminării. Amendamentele respinse sunt prevăzute în Anexa la prezentul raport. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 

 
                 PREŞEDINTE,                              PREŞEDINTE,                                                  
                  
              Eugen NICOLICEA                       Lucian Nicolae BODE 

 
 
 
 

SECRETAR,         SECRETAR, 
 

Neculai Costel DUNAVA              Marius BODEA 
 
 
 
 

 
   

 
   Consilier parlamentar Rodica Penescu                               Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor                                                  
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Anexa  
 

A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Text O.G. nr. 22/1999 Text proiect de Lege 
 

Amendamente propuse/autorul Motivaţie/ 
observaţii 

0 1 2 3 4 
1.  După articolul 40 se introduce un 

nou articol, art.401, cu următorul 
cuprins: 
„Art.401.- (1) Pentru a asigura 
transparenţa şi un climat 
nediscriminatoriu administraţiile vor 
elabora proiecte de contracte-cadru de 
subconcesiune, închiriere sau de 
prestări servicii şi le vor publica pe 
website-urile proprii spre dezbatere 
publică. 
(2) În termen de 90 de zile de la 
publicarea proiectelor prevăzute la 
alin.(1), asociaţiile patronale şi 
profesionale, reprezentative şi legal 
constituite, precum şi federaţiile 
sindicale reprezentative care îşi 
desfăşoară activitatea în respectivul 
port formulează observaţii/propuneri 
la proiectul de contract-cadru  
prevăzut   la  alin.(1), în  vederea  
definitivării  negocierii   cu bună-
credinţă a clauzelor acestuia. 

1. La articolul 401 alineatul (5) 
se abrogă. 
 
(1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(2)  Nemodificat 
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0 1 2  4 
  (3) Administraţiile au obligaţia de 

a publica pe website-ul propriu 
contractele-cadru astfel cum au fost 
negociate potrivit alin.(2). 
(4) Orice modificare a 
contractului-cadru se poate face numai 
cu respectarea prevederilor prezentului 
articol. 
(5) În termen de 12 luni de la 
publicarea contractelor conform 
alin.(3), contractele existente se vor 
modifica conform noilor prevederi 
legale.” 
 

(3)  Nemodificat 
 
 
 
(4)  Nemodificat 
 
 
 
(5) – se abroga   
 
 
Autori amendament: 
Liviu – Ionuţ Moşteanu – deputat 
USR 
Cătălin Drulă – deputat USR 
 

Contractele 
existente au fost 
încheiate conform 
legilor in vigoare la 
data încheierii lor. 
Prezenta lege NU 
poate modifica 
retroactiv 
contractele 
încheiate anterior 
intrării ei in 
vigoare. 
 

2  44. Articolul 42 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
Art.42.- (1) Ministerul şi 
autorităţile administraţiei publice 
locale, după caz, au obligaţia de a 
controla administraţiile în ceea ce 
priveşte modul de administrare şi de 
utilizare a infrastructurii de transport 
naval, modul de executare a 
contractelor de concesiune, modul de 
îndeplinire a obligaţiilor ce revin 
statului din acordurile şi convenţiile 
internaţionale la care România este 
parte, pe care administraţiile au fost 
mandatate să le ducă la îndeplinire, 
după caz. 
(2) Pentru îndeplinirea 
prevederilor alin.(1) ministerul sau 
autorităţile administraţiei publice 
locale, după caz, pot coopta specialişti 

2. La articolul 42, alineatul (2) 
şi litera a) a alineatului (4) se 
modifica şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
(1)   Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)  Pentru îndeplinirea 
prevederilor alin.(1) ministerul 
sau autorităţile administraţiei 
publice locale, după caz, pot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În forma iniţială, 
alineatul este 
restrictiv. Pentru a 
realiza un control 
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0 1 2  4 
externi, din cadrul asociaţiilor 
patronale şi profesionale, 
reprezentative şi legal constituite. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Membrii organelor de 
conducere ale administraţiilor 
prevăzute la art.23 alin.(1) şi (2) vor fi 
selectaţi cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare.  
 
(4) Procedura de selecţie 
prevăzută la alin.(3) va cuprinde cel 
puţin unul dintre următoarele criterii 
obligatorii:  
a) competenţe profesionale 
dovedite prin minimum 5 ani de 
experienţă în administrarea sau 
managementul unor entităţi, persoane 
juridice ce desfăşoară activităţi 
specifice sectorului transport naval, 
logistic, operare portuară, 
administrarea infrastructurii de 
transport naval, sau 
      
 
 

coopta specialişti externi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  Nemodificat 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
a) competenţe profesionale 
dovedite prin minimum 5 ani de 
experienţă în administrarea sau 
managementul unor entităţi, 
persoane juridice cu dimensiune 
similara din punct de vedere al 
cifrei de afaceri sau a numărului 
de angajaţi. 
 
 
 
 

corect, detaliat si 
fără echivoc al 
administraţiilor 
portuare, 
autorităţile tutelare 
trebuie să poată 
alege orice tip de 
membri externi, in 
funcţie de 
problematici. În 
forma existentă, 
specialiştii externi 
pot fi aleşi doar din 
rândul asociaţiilor 
patronale şi 
profesionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În forma iniţială, 
articolul restrânge 
foarte mult baza de 
selecţie a 
membrilor 
organelor de 
conducere. Ţinând 
cont de răspândirea 
geografica si 
specificul 
activităţilor de 
management 
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0 1 2  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) competenţe profesionale 
dovedite prin minimum 5 ani de 
experienţă în cadrul autorităţilor 
administraţiei publice centrale sau 
locale ori instituţiilor publice, 
îndeplinind atribuţii de conducere, 
reglementare sau control în domeniul 
naval.”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Nemodificat 
 
Autori amendament: 
Liviu – Ionuþ Moºteanu – 
deputat USR 
Cătălin Drulă – deputat USR 
Silvia-Monica Dinică – senator 
USR 
 

portuar sunt putini 
oameni care ar 
putea deveni 
potenţiali candidaţi. 
Rămâne accesibil 
doar unei caste 
închise. Principiile 
de management 
sunt universal 
valabile si un 
manager bun care a 
condus o companie 
similara ca 
dimensiune (cifra 
de afaceri sau 
număr de persoane) 
poate fi mai 
competitiv decât un 
manager slab cu 
experienţa portuara. 
 

3  La  articolul II,  după alineatul (8) 
se introduc trei noi alineate, alin.(9) 
- (11), cu următorul cuprins:  
(9) Valoarea chiriei/redevenţei ce 
va fi prevăzută în contractele de 
închiriere/subconcesiune a terenului 
portuar care vor fi încheiate în 
conformitate cu alin.(5), va fi stabilită 
cu respectarea principiului aplicării 
condiţiilor egale la prestaţii 
echivalente conform dispoziţiilor art.6 

La  articolul II,  alineatul (9) se 
modifică şi va avea cu 
următorul cuprins:  
(9) Valoarea 
chiriei/redevenţei ce va fi 
prevăzută în contractele de 
închiriere/subconcesiune a 
terenului portuar care vor fi 
încheiate în conformitate cu 
alin.(5), va fi stabilită cu 
respectarea principiului aplicării 

 
 
 
Plafonarea prin lege 
a tarifelor pentru 
chirii/ redevenţe pe 
o perioada de 10 
ani contravine 
principiilor bunei 
guvernări. Preţul 
oricărui bun sau 
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0 1 2  4 
alin.(1) lit. c) din Legea concurenţei 
nr.21/1996, republicată, cu 
completările ulterioare, şi va fi 
stabilită pentru o perioadă de 10 ani la 
nivelul valorii minime a tarifelor de 
utilizare a domeniului portuar 
prevăzute în contractele aflate în curs 
de executare la data intrării în vigoare 
a prezentei legi. 
(10) Contractele  prevăzute  la  
alin.(5)  se  vor  încheia într-un termen 
de un an calendaristic de la data 
exprimării opţiunii potrivit alin.(6).  
(11) În cazul în care operatorii 
economici refuză să încheie contracte 
de închiriere/subconcesiune, în 
conformitate cu prevederile alin.(5), 
aceştia nu mai pot utiliza terenurile 
portuare şi celelalte elemente de 
infrastructură portuară care aparţin 
domeniului public, urmând ca 
eventualele contracte de 
închiriere/subconcesiune pe care le-ar 
avea încheiate cu administraţiile 
referitoare la suprastructura aparţinând 
acestora să se rezilieze. Situaţia 
suprastructurii aparţinând operatorilor 
economici se va rezolva de la caz la 
caz, în condiţiile legii.” 
 

condiţiilor egale la prestaţii 
echivalente conform dispoziţiilor 
art.6 alin.(1) lit. c) din Legea 
concurenţei nr.21/1996, 
republicată, cu completările 
ulterioare. 
 
 
 
(10)  Nemodificat 
 
 
 
(11)  Nemodificat 
 
 
 
Autori amendament: 
Liviu – Ionuþ Moºteanu – 
deputat USR 
Cătălin Drulă – deputat USR 
Silvia-Monica Dinică – senator 
USR 
Ramona-Nicoleta Dinu –senator 
USR 
 

serviciu trebuie 
dictat de piaţa, de 
raportul intre cerere 
si oferta. Plafonarea 
va distorsiona acest 
raport si va aduce 
prejudicii statului 
roman si 
administraţiilor 
portuare. 
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