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R A P O R T      Î N L O C U I T O R 

asupra propunerii legislative privind regimul special maritim 
 
 
 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a 
fost sesizată pentru avizare şi dezbatere în fond cu propunerea legislativă privind 
regimul special maritim, transmisă cu adresa nr.P.L.x 259  din 9 mai 2011, 
înregistrată cu nr.23/135/2011 din 9 mai 2011. 

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 4 mai 
2011. 

 Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată, Camera decizională pentru această propunere legislativă este Camera 
Deputaţilor. 

Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, 
cu adresa nr.1383 din 24 noiembrie 2010, cu observaţii şi propuneri. 
  Guvernul României, prin punctul său de vedere nr.274 din 8 februarie 
2011, nu susţine propunerea legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci au avizat negativ acest act normativ, cu avizele nr.31/414 din 24 mai 
2011, respectiv, nr.22/197 din 25 mai 2011.  
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea regimului 
special pentru activitatea de transport maritim internaţional, în scopul asigurării 
condiţiilor de redresare, modernizare, înnoire şi dezvoltare a flotei maritime 
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comerciale româneşti, al creşterii prestigiului pavilionului românesc pe piaţa 
internaţională a transportului maritim şi al atragerii de noi surse la bugetul de stat. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 25 septembrie 2012. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 28 de 
membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii , domnul Lucian Iliescu - secretar de stat . 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
respingerea propunerii legislative privind regimul special maritim. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În şedinţa Camerei Deputaţilor din 5 martie 2013, plenul a hotărât 
retrimiterea aceastei propuneri legislative în vederea unei noi examinări şi depunerii 
unui nou raport. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au reexaminat propunerea 
legislativă şi documentele conexe în şedinţa din 26 martie 2013. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 29 de 
membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii , domnul Septimiu Buzaşu - secretar de stat . 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
respingerea propunerii legislative privind regimul special maritim. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
 

                             Iulian Iancu                                 Radu Bogdan Ţîmpău 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ioan Bivolaru 

Consultant parlamentar, Monica Tudor 
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