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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 

AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti,   29.09.2011 
Nr.   26/89 

 
  Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL 
 CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei 

Naţionale "Apele Române" în domeniul privat al unităţilor administrativ-

teritoriale -Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, a unor suprafeţe de 

teren, trimisă comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PL.x 91 

din 7 martie 2011. 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

ION CĂLIN 
 

 

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, 29.09.2011 

Nr. 26/89 
 
 

R A P O R T       
asupra proiectului de Lege pentru trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei 

Naţionale "Apele Române" în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale -Pardina, Maliuc şi 
Crişan, judeţul Tulcea, a unor suprafeţe de teren 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. PL.x 91 din 7 

martie 2011, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru trecerea din domeniul 

public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale -Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, a unor suprafeţe de teren. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.2, din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul a adoptat proiectul de lege, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 2 martie 2011. 
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 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1285 din 27.10.2010, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

propunerea legislativă. 

 Guvernul susţine adoptarea propunerii legislative (nr.3111/DPSG/14.12.2010). 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege (nr.31/156/23.03.2011). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al 

statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" în domeniul privat al unităţilor administrativ-

teritoriale Pardina, Maliuc şi Crişan, din judeţul Tulcea. 

 Proiectul de Lege a fost dezbătută în şedinţele comisiei din 22 martie, 31 mai, 7 iunie şi 29 septembrie 2011. 

 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, conform prevederilor art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, domnul Marin Anton – secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.  

 La lucrările comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, din totalul de 30 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege pentru 

trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în 

domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale -Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, a unor 

suprafeţe de teren, cu amendamente admise, prevăzute în anexa la prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Ion CĂLIN 
 

Gheorghe CIOCAN 
    
Expert, Nicoleta Toma 
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Anexa nr.1  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

             
Nr. 
crt.  

Text proiect de Lege Amendamente propunse 
(autor amendament) 

Motivare 

1. Lege  
pentru trecerea din domeniul public al 
statului şi administrarea Administraţiei 
Naţionale "Apele Române" în domeniul 

privat al unităţilor administrativ-teritoriale 
-Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, a 

unor suprafeţe de teren 
 
 

Lege  
privind trecerea unor suprafeţe de teren 

din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" în domeniul public al comunelor 

Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea,  şi 
în administrarea consiliilor locale ale 

acestora 
 

Reglementare corectă. 

2.  Art.1. – Se aprobă trecerea din 
domeniul public al statului şi administrarea 
Administraţiei Naţionale "Apele Române" în 
domeniul privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale -Pardina, Maliuc 
şi Crişan, judeţul Tulcea, şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora, a unor 
suprafeţe de teren înregistrate ca 
platforme de apărare împotriva 
inundaţiilor, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta lege. 
 

 Art.1. – Se aprobă trecerea unor 
suprafeţe de teren înregistrate ca 
platforme de apărare împotriva 
inundaţiilor, din domeniul public al statului şi 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" în domeniul public al comunelor 
Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora. 
Datele de identificare a terenurilor 
respective sunt prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta lege. 

 

Reglementare corectă. 

3.  Art.2. – Transmiterea suprafeţelor 
prevăzute în anexă se face pe bază de 
protocol de predare-primire încheiat între 
părţi, în termen de 60 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi. 
 

 Art.2. – Predarea-preluarea 
terenurilor prevăzute la art.1 se face pa bază 
de protocol încheiat între părţile interesate, 
în termen de 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. . 
 

Reglementare corectă. 

4.  Anexa – se anexează la prezentul 
raport 

 Anexa – se modifică şi se anexează 
la prezentul raport 
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TEXTUL  SENATULUI 
 

ANEXA 
DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor imobile care trec din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în 
domeniul privat al unor unităţi administrativ-teritoriale, comunele Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea 

 
Locul unde este 
situat imobilul 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmite 
dreptul de 

administrare 
asupra  bunului 

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 
dreptul de 

administrare 
asupra  
bunului 

Caracteristicile tehnice 
ale bunurilor  

Număr de 
identificare 
atribuit de 
Ministerul 
Finanţelor 

Publice 

Suprafaţa care 
se transferă la 
consiliul local 

Suprafaţa 
care rămâne 

în 
administrarea 
Administraţiei 

Naţionale 
“Apele 

Române” 
Comuna Pardina 
Judeţul Tulcea 

Administraţia 
Naţională  “Apele 

Române” 

Comuna 
Pardina – 

consiliul local al 
comunei 

două platforme cu 
suprafaţa de 6,87 ha, 

respective 2,96 ha. Ldig= 
2000m, h= 2m, Suprafaţa 

totală a celor două 
platforme =9,83 ha 

 
 

116744  

6,00 ha din 
prima platformă 
şi 2,96 ha din a 
doua platformă, 
în total 8,96 ha. 

0,87 ha 

Comuna Maliuc, 
localitatea Maliuc, 

judeţul Tulcea 

Administraţia 
Naţională  “Apele 

Române” 

Comuna Maliuc 
– consiliul local 

al comunei 

platformă în suprafaţă de 
4,08 ha, Ldig=1830m, h= 

3m 

 
65030  

3,623 ha 0,457 ha 

Comuna Maliuc, 
localitatea Govora, 

judeţul Tulcea 

Administraţia 
Naţională  “Apele 

Române” 

Comuna Maliuc 
– consiliul local 

al comunei 

platformă în suprafaţă de 
3,0 ha,  

Ldig=6640 m, h=2,5 m. 

 
65024 

2,72 ha 0,28 ha 

Comuna Crişan, 
localitatea Crişan, 

judeţul Tulcea 

Administraţia 
Naţională  “Apele 

Române” 

Comuna Crişan 
– consiliul local 

al comunei 

platformă în suprafaţă de 
11 ha,   

Ldig=6000 m, h=3,5 m 

 
64994  

10,18 ha 0,83 ha 

Comuna Crişan, 
localitatea Mila 23, 

judeţul Tulcea 

Administraţia 
Naţională  “Apele 

Române” 

Comuna Crişan 
– consiliul local 

al comunei 

platformă în suprafaţă de 
3,92 ha,  

Ldig=3400 m, h=2,5 m 

 
64994  

3,72 ha 0,20 ha 

*Platforma Maliuc nu figurează în mod distinct la descrierea tehnică a nr. MFP 65030 din Anexa nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
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TEXT CAMERA DEPUTAŢILOR 
ANEXA 

DATELE  DE IDENTIFICARE 
a bunurilor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 

Române” în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliilor locale 
ale acestora 

 
Denumirea 
bunurilor 
care se 

transmit 

Locul 
unde este 

situat 
imobilul 

Persoana juridică 
de la care se 

transmit bunurile 

Persoana 
juridică la 

care se 
transmit 
bunurile 

Număr de 
identificare 
atribuit de 
Ministerul 
Finanţelor 

Publice 

Caracteristicile tehnice 
ale bunurilor conform 
Anexei nr. 12 la H.G. 

nr. 1705/2006  

Caracteristicile 
tehnice ale 

bunurilor care se 
transmit 

Caracteristicile tehnice 
ale bunurilor care 

rămân în administrarea 
Administraţia Naţională 

“Apele Române” 

Platforma 
Pardina 1 

Comuna 
Pardina, 
judeţul 
Tulcea 

Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, 

Administraţia 
Naţională “Apele 

Române” 

Comuna 
Pardina – 
Consiliul 

Local Pardina 

 
 

116744 
(parţial) 

Dig Pardina, SP Pardina, 
platforma Pardina, Ldig= 

2000m, h= 2m, 
S_sp=1,065ha, 

Splatformă=9,83 ha 

Splatformă= 
6,00 ha 

Dig Pardina, SP Pardina, 
Ldig= 2000m, h= 2m, 

S_sp=1,065ha, 
Szonă_protecţie_platform

ă=0,87 ha 

Platforma 
Pardina 2 

Comuna 
Pardina, 
judeţul 
Tulcea 

Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, 

Administraţia 
Naţională “Apele 

Române” 

Comuna 
Pardina – 
Consiliul 

Local Pardina 

 
 

116744 
(parţial) 

Dig Pardina, SP Pardina, 
platforma Pardina, Ldig= 

2000m, h= 2m, 
S_sp=1,065ha, 

Splatformă=9,83 ha 

Splatformă= 
2,96 ha 

Dig Pardina, SP Pardina, 
platforma Pardina, Ldig= 

2000m, h= 2m, 
S_sp=1,065ha 

Platforma 
Maliuc* 

Comuna 
Maliuc, 
judeţul 
Tulcea 

Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, 

Administraţia 
Naţională “Apele 

Române” 

Comuna 
Maliuc – 
Consiliul 

Local Maliuc 

 
65030 

(parţial) 

Dig Maliuc, Ldig=1830 m,  
h=3 m 

Splatformă= 
3,62 ha 

Dig Maliuc, Ldig=1830 m,   
h=3 m, 

Szonă_protecţie_platform
ă = 0,457 ha 

Platforma Mila 
23 

Comuna 
Crişan, 
judeţul 
Tulcea 

Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, 

Administraţia 
Naţională  “Apele 

Române” 

Comuna 
Crişan – 
Consiliul 

Local Crişan 

 
 

64994 
(parţial) 

Dig Mila 23, St. de 
pompare Mila 

23, telecomunicaţii, 
platformă, 

Ldig=3400 m, h=2,5 
m,S_sp=0,03 

ha, Splatf=3,92 ha 

Splatformă= 
3,72 ha 

Dig Mila 23, St. de 
pompare Mila 

23, telecomunicaţii, 
Ldig=3400 m, h=2,5 

m,S_sp=0,03 ha, 
Szonă_protecţie_platform

ă = 0,2 ha 

*Platforma Maliuc nu figurează în mod distinct la descrierea tehnică a nr. MFP 65030 din Anexa nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului       
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