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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti,   24.06.2010 

Nr.   26/1467 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 

privind transmiterea de către Consiliul local al municipiului Tulcea a dreptului 

de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în 

administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", prin Direcţia Apelor 

Dobrogea - Litoral, trimis comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa 

nr.PL.x 309 din 16 iunie 2010. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sulfina BARBU 
 

 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

Bucureşti,   24.06.2010  
Nr.   26/1467  

 
R A P O R T       S U P L I M E N T A R 

asupra proiectului de Lege privind transmiterea de către Consiliul local al municipiului Tulcea a dreptului de 
administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale 

„Apele Române", prin Direcţia Apelor Dobrogea - Litoral 
 

 

 În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de miercuri, 16 iunie 2010, în temeiul art.70 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, s-a hotărât retrimiterea proiectului de Lege privind 

transmiterea de către Consiliul local al municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul 

public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", prin Direcţia Apelor Dobrogea – Litoral (PL.x 

309/2010), Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic sesizate în fond, în vederea 

reexaminării şi depunerii unui nou raport. 
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 Pentru acest proiect de lege s-a întocmit raportul nr.26/1392 din 27.05.2009 prin care s-a propus respingerea 

proiectului de lege. 

La întocmirea prezentului raport suplimentar Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 1559/29.12.2009) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/473/26.05.2010) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.605/08.03.2010) 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Tulcea a dreptului 

de administrare asupra unor bunuri imobile – o staţie de pompare şi o suprafaţă de teren aflate în domeniul public al 

statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Direcţia Apele Dobrogea – Litoral, în vederea 

reconstrucţiei ecologice a Lacului Ciuperca şi a eliminării deversărilor necontrolate ale apelor pluviale şi menajere în acest 

lac din municipiul Tulcea. 

 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise astfel cum 

sunt redate  în Anexa la prezentul raport suplimentar. 

 Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform art.76 alin.(2) din Constituţia României, 

republicată. 

Proiectul de lege a fost dezbătut şi avizat în fond în şedinţa comisiei din data de 23 iunie 2010. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 31 deputaţi, din totalul de 33 membri ai comisiei. 

Raportul suplimentar al comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în forma iniţială, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 

 

 
PREŞEDINTE, SECRETAR, 

 
Sulfina BARBU 

 
Gheorghe CIOCAN 

    
             

  
 
 
           
Expert: Roxana Feraru 
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ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente admise: 
 

Nr. 
crt. 

 
Text propunere legislativă 

 

Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

 

 
Motivaţia 

0 1 2 3 
1.  LEGE 

privind transmiterea de către Consiliul local al 
municipiului Tulcea a dreptului de administrare 

asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi 
în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române", prin Direcţia Apelor Dobrogea - Litoral 

 

LEGE 
privind darea în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea a unor bunuri aflate în domeniul 
public al statului şi în administrarea Administraţiei 

Naţionale „Apele Române", prin Direcţia Apelor 
Dobrogea Litoral 

 
(Autor: deputat Sulfina Barbu –  

Grup parlamentar al PD-L) 
 

 
Corectare 
eroare 
materială. 

2.   Art.1 – Se aprobă transmiterea în 
administrarea Consiliului local al municipiului Tulcea, 
judeţul Tulcea, a unor bunuri aflate în domeniul public 
al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale 
„Apele Române”, prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, 
având datele de identificare prevăzute în anexă. 

 Art.1 – Se aprobă darea în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, 
a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în 
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române”, prin Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, 
având datele de identificare prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta lege. 
 

(Autor: deputat Sulfina Barbu –  
Grup parlamentar al PD-L) 

 

Tehnică 
legislativă. 

3.   Art.2. – Predarea-preluarea bunurilor prevăzute 
la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între 
părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data 

Nemodificat  
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intrării în vigoare a prezentei legi. 
 

4.   
 Art.3. – Anexa face parte integrantă din 
prezenta lege. 
 

 
Se elimină. 
 

(Autor: deputat Sulfina Barbu –  
Grup parlamentar al PD-L) 

 

Reglementarea 
a fost preluată 
în cadrul art.1 

5.  Anexă 
DATELE 

de identificare a bunului aflat în domeniul public al statului şi în 
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prin Direcţia Apelor 

Dobrogea-Litoral, al cărui drept de administrare se transmite 
Consiliului local al municipiului Tulcea 

 
Locul 

unde este 
situat 
bunul 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmit 
bunurile 

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 
bunurile 

Caracteristicile 
tehnice ale 
bunurilor 

Numărul de 
identificare 
atribuit de 
Ministerul 
Finanţelor 

Publice 
Municipiul 
Tulcea, 
str.Lac 
Ciuperca, 
FN, în 
imediata 
vecinătate  
a Gării CFR 
Călători 
Tulcea  

Statul român, 
din 
administrarea 
Administraţiei 
Naţionale 
„Apele 
Române”- 
Direcţia 
Apelor 
Dobrogea 
Litoral 

Municipiul 
Tulcea – în 
administrare
a Consiliului 
local al 
municipiului 
Tulcea 

Suprafaţă teren: 
- 0,0150 ha 
Suprafaţă 
construită: 
- 0,0018 ha 
Valoarea 
actualizată a 
imobilului:  
356.077 lei 

 
 
 
 
 
 
 
65007 

 
 

Anexă 
DATELE DE IDENTIFICARE 

a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea 
Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prin Direcţia Apelor Dobrogea 

Litoral, care trec în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea 

 
Locul 

unde sunt 
situate 

bunurile 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmit 
bunurile 

Persoana 
juridică la 

care se 
transmit 
bunurile 

Caracteristicile 
tehnice ale 
bunurilor 

Numărul de 
identificare 
atribuit de 
Ministerul 
Finanţelor 

Publice 
Municipiul 
Tulcea, 
str.Lac 
Ciuperca, 
FN, în 
imediata 
vecinătate  
a Gării CFR 
Călători 
Tulcea  

Statul român, 
din 
administrarea 
Administraţiei 
Naţionale 
„Apele 
Române”, prin 
Direcţia 
Apelor 
Dobrogea 
Litoral 

Municipiul 
Tulcea – în 
administrare
a Consiliului 
Local al 
Municipiului 
Tulcea 

Suprafaţă teren: 
- 0,0150 ha 
Suprafaţă 
construită: 
- 0,0018 ha 
Valoarea 
actualizată a 
imobilului:  
356.077 lei 

 
 
 
 
 
 
 
65007 

 
(Autor: deputat Sulfina Barbu –  

Grup parlamentar al PD-L) 
 

Reglementare 
corectă. 
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