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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative 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 spre dezbatere în fond, cu adresa nr. Pl-x 

413/2016 din 3 octombrie 2016, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

   
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Lupu 
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                        Bucureşti, 31.10.2016 
                                                                                                      Nr. 4c- 26/149/2016 
 
        PL-x 413/2016 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative 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 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată  în fond cu dezbaterea propunerii legislative 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, transmis cu adresa nr. PLx. 413/2016 din 03.10.2016 și înregistrat 
sub nr. 4c-26/149/2015 din 04.10.2016. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 27 septembrie 2016. 
La dezbaterea inițiativei legislative s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa 

nr.596 din 21 iunie 2016, 
Propunerea legislativă 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 
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navigabile. 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 porturtile din România fiind de 30%. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat propunerea legislativă şi documentele conexe, în 
şedinţa din 25 octombrie 2016. 

La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură și-au înregistrat prezența un număr de 21 deputați, din 
totalul de 21 de membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei prezenţi la lucrari, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre 
dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor propunerea legislativă 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, cu amendamente admise, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport.        

            În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

 
               PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR, 
                                      
                         Mihai Lupu                                                      Constantin Galan 
 
 
 
                                                                                                       
     

 
 
 
 

 
Expert parlamentar, Monica Gabriela Tudor                                                                                                                                     

 



 3 

 
 
 

Anexă 
 

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

Text O.G. nr. 22/1999 Text propunere legislativă 
 

Amendamente propuse/autorul Motivaţie/ 
observaţii 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul Legii 

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 
 
 

Titlul Legii 
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 

 
 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ 

2  Articol unic - Ordonanţa Guvernului 
nr. 22/1999 privind administrarea 
porturilor şi a căilor navigabile, precum 
şi desfăşurarea activităţilor de transport 
naval în porturi şi pe căi navigabile, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.42 din 29 
ianuarie 1999, cu modificările şi 
completările ulteriore, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 

Art.I - Ordonanţa 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 căile 
navigabile interioare, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I 
nr. 511 din 22 iulie 2010, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ 
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0 1 2  4 
3.   

 
Art.2 Prevederile prezentei ordonanţe se 
aplică în porturi şi pe căi navigabile 
interioare, tuturor navelor şi tuturor 
activităţilor de transport naval care se 
desfăşoară în aceste zone. 
 

1. Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 2 - Prevederile prezentei ordonanţe 
se aplică în porturi şi pe căi navigabile 
interioare, tuturor navelor activităţilor 
de transport naval şi conexe acestora 
care se desfăşoară în aceste zone. 
 

1. Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 2 - Prevederile prezentei ordonanţe 
se aplică în porturi şi pe căi navigabile 
interioare, tuturor navelor şi tuturor 
activităţilor de transport naval şi conexe 
acestora care se desfăşoară în aceste 
zone. 
 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ 

4.   
 
Art.3 Prevederile prezentei ordonanţe 
nu se aplică navelor militare, navelor 
din dotarea Poliţiei de Frontieră 
Române, Poliţiei Române şi Autorităţii 
Naţionale a Vămilor, porturilor militare, 
precum şi în zonele în care se 
desfăşoară în exclusivitate activităţi 
militare, de ordine publică şi securitate 
naţională. 
 

2. Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 3 - Prevederile prezentei ordonanţe 
nu se aplică navelor militare, navelor 
din dotarea Poliţiei de Frontieră 
Române, Poliţiei Române şi Autorităţii 
Naţionale a Vămilor, porturilor 
militare, Autorităţii Navale Romane, 
Administraţiilor portuare şi de căi 
navigabile din cadrul Ministerului, 
precum şi în zonele în care se 
desfăşoară în exclusivitate activităţi 
militare, de ordine publică şi securitate 
naţională pe perioada cât execută 
activităţi specifice. 
 

2. Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art.3 - Prevederile prezentei ordonanţe 
nu se aplică: 
a) navelor militare, navelor din 
dotarea Poliţiei de Frontieră Române, 
Poliţiei Române, Autorităţii Naţionale a 
Vămilor, Autorităţii Navale Române 
şi ale Administraţiei Fluviale a 
Dunării de Jos RA Galaţi; 
b)  porturilor militare, precum şi în 
zonele în care se desfăşoară în 
exclusivitate activităţi militare, de 
ordine publică şi securitate naţională. 
 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ 

5.   
 
 
Art.4(1)Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, denumit în continuare 
minister, este autoritatea de stat în 
domeniul transporturilor navale care 
elaborează şi coordonează politica şi 
programele de dezvoltare a sistemului 

 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 

3. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
Art.4 - (1)Ministerul Transporturilor, 
denumit în continuare minister, este 
autoritatea de stat în domeniul 
transporturilor navale care elaborează şi 
coordonează politica şi programele de 
dezvoltare a sistemului de transport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

0 1 2  4 
de transport naval şi, ca autoritate de 
reglementare, elaborează şi promovează 
actele normative şi normele specifice 
privind siguranţa navigaţiei, 
administrarea, utilizarea şi 
concesionarea infrastructurii de 
transport naval, desfăşurarea 
activităţilor de transport naval în 
porturile şi apele naţionale navigabile 
ale României şi asigură ducerea la 
îndeplinire a obligaţiilor ce revin 
statului din acordurile şi convenţiile 
internaţionale la care România este 
parte. 
 
 
(2)Ministerul îşi îndeplineşte atribuţiile 
prevăzute la alin. (1) direct sau prin 
Direcţia generală infrastructură şi 
transport naval, denumită în continuare 
direcţie, sau, prin delegare de 
competenţă, după caz, prin instituţiile 
publice, regiile autonome şi companiile 
naţionale sau societăţile comerciale 
aflate în subordinea ori sub autoritatea 
sa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La art.4 alin.(2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(2) Ministerul îşi îndeplineşte atribuţiile 
prevăzute la alin.(1) direct sau prin 
Direcţia specializată în transport naval, 
denumită în continuare direcţie, sau, 
prin delegare de competenţă, după caz, 
prin instituţiile publice, regiile 
autonome şi companiile sau societăţile 
nationale, aflate în subordinea ori sub 
autoritatea sa. 
 

naval şi, ca autoritate de reglementare, 
elaborează şi promovează actele 
normative şi normele specifice privind 
siguranţa navigaţiei, administrarea, 
utilizarea şi concesionarea 
infrastructurii de transport naval, 
desfăşurarea activităţilor de transport 
naval în porturile şi apele naţionale 
navigabile ale României şi asigură 
ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce 
revin statului din acordurile şi 
convenţiile internaţionale la care 
România este parte. 
 
 
 
(2) Ministerul îşi îndeplineşte atribuţiile 
prevăzute la alin. (1) direct sau prin 
direcţia care coordonează activitatea 
de transport naval, denumită în 
continuare direcţie, sau, prin delegare 
de competenţă, după caz, prin 
instituţiile publice, regiile autonome şi 
companiile naţionale sau societăţile 
comerciale aflate în subordinea ori sub 
autoritatea sa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.   
 
Art.5(1) Asigurarea funcţionalităţii 
porturilor şi a infrastructurii de 
transport naval, administrarea 
acestora, urmărirea sau asigurarea 
furnizării serviciilor de siguranţă 
prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1 
şi asigurarea desfăşurării activităţilor 
auxiliare prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. 

 
 
 
___________________ 
 
 
 
    
 
 

4. Articolul 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art.5-Asigurarea administrării 
porturilor şi a căilor navigabile 
interioare, urmărirea sau asigurarea 
furnizării serviciilor de siguranţă 
prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct.1 
şi asigurarea efectuării activităţilor 
auxiliare prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. 
c) pct. 1 se fac de către administraţiile 
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c) pct. 1 se fac de către administraţiile 
portuare şi/sau de căi navigabile 
interioare, denumite în continuare 
administraţii. 
(2) Administraţiile îndeplinesc funcţia 
de autorităţi portuare şi/sau de căi 
navigabile interioare, iar, după caz, şi 
funcţia de administrator al zonei libere. 
 

 portuare şi/sau de căi navigabile 
interioare, denumite în continuare 
administraţii. 

7.   
 
Art. 6 Infrastructura de transport naval 
este constituită din infrastructura 
portuară, apele naţionale navigabile, 
zonele de siguranţă maritimă sau de 
siguranţă ale căilor navigabile 
interioare, ecluzele, apărările şi 
consolidările de maluri şi taluzuri, 
şenalele de acces spre porturi, 
drumurile tehnologice şi căile ferate 
din lungul şenalelor de acces în 
porturi, indiferent de forma de 
proprietate. 
 

4. Art.6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 6 - Infrastructura  de  transport 
naval este constituită din infrastructura 
portuară, apele naţionale navigabile, 
zonele de siguranţă maritimă sau de 
siguranţă ale căilor navigabile 
interioare, ecluzele, apărările şi 
consolidările de maluri şi taluzuri, 
şenalele de acces spre porturi, 
platformele portuare, drumurile de 
acces în interiorul porturilor,  căile 
ferate din porturi, instalaţii şi 
echipamente de supraveghere şi 
coordonare a traficului în porturi şi pe 
căile navigabile. 

5. Articolul 6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art.6-(1) Infrastructura de transport 
naval este constituită din apele naţionale 
navigabile ale României, infrastructura 
de căi navigabile interioare astfel cum 
au fost stabilite prin lege şi 
infrastructura portuară indiferent de 
forma de proprietate. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Constituie elemente de 
infrastructură de cale navigabilă 
interioară: căile navigabile interioare 
ale României, ecluzele, apărările şi 
consolidările de maluri şi taluzuri, 
drumurile tehnologice din lungul 
canalelor navigabile, construcţiile 
hidrotehnice, precum şi terenurile, 
instalaţiile şi echipamentele aferente 
acestora. 
 
 

 
 
Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ 
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8.   

 
 
Art.7 (2)Portul cuprinde infrastructura 
portuară, respectiv totalitatea 
acvatoriilor, terenurilor, 
construcţiilor hidrotehnice destinate 
acostării navelor şi/sau aferente 
porturilor, şenalelor de acces, 
radelor, platformelor, căilor ferate, 
drumurilor tehnologice, instalaţiilor 
şi echipamentelor aflate în perimetrul 
acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La art.7 alin. (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
(2) Portul cuprinde infrastructura  
portuară, respectiv totalitatea 
acvatoriilor, terenurilor, construcţiilor 
hidrotehnice destinate acostării navelor 
şi/sau aferente porturilor, şenalelor, 
canalelor navigabile artificiale şi 
ecluzelor de acces în port, radelor, 
platformelor, căilor ferate, drumurilor 
de acces şi între dane, instalaţiilor şi 
echipamentelor de supraveghere şi 
coordonare a traficului în porturi şi 
rade, aflate în perimetrul acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. La articolul 7 alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(2) Portul cuprinde elemente de 
infrastructură şi suprastructură 
portuară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. La articolul 7, după alineatul (2) se 
introduc două noi alineate, alin.(21) şi 
(22) cu următorul cuprins: 
(21) Constituie elemente de 
infrastructură portuară: terenurile 
portuare, construcţiile hidrotehnice 
destinate acostării navelor şi/sau 
aferente porturilor, bazinele portuare 
din interiorul porturilor, şenalele de 
acces în porturi, căile ferate, 
drumurile tehnologice, instalaţiile şi 
echipamentele aflate în perimetrul 
portuar şi care sunt destinate 
furnizării de utilităţi, acvatoriile. 
(22) Constituie elemente de 
suprastructură portuară: instalaţiile 
şi echipamentele necesare pentru 
manipularea mărfurilor, construcţiile 
destinate depozitării şi procesării 
mărfurilor, alte clădiri şi construcţii 
speciale, platformele portuare, 
instalaţiile şi echipamentele de 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ 
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Art.7(3) a) 1.porturi a căror 
infrastructură aparţine domeniului 
public al statului; 
2.porturi a căror infrastructură 
aparţine domeniului public al unităţilor 
administrativ-teritoriale; 
3.porturi a căror infrastructură este 
proprietate privată; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
6. La art.7, după alin.(3) se introduc 5 
alineate noi, (4), (5), (6), (7), şi (8) cu 
următorul cuprins: 
(4) Terenurile portuare care fac parte 
din domeniul public al statului şi fac 
parte din strategia de dezvoltare a 
căilor de comunicaţii şi a 
infrastructurii de transport. 
Lucrările de investiţii care vizează 
infrastructura portuară pe terenurile 
portuare sunt de utilitate publică. 
 
(5) Terenurile portuare din domeniul 
public al statului se împart în 
următoarele categorii: 
a) Terenuri aferente danelor, care 
sunt cuprinse între cheurile şi 

preluare a deşeurilor, inclusiv a celor 
generate de nave, sistemele de 
dirijare a traficului din perimetrul 
portuar, precum şi orice alte bunuri 
care prin natura sau destinaţia lor 
deservesc oricăreia dintre activităţile 
de transport naval prevăzute la art. 
19. 
 
8. La articolul 7 alineatul (3), litera a) 
punctele 1-3 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
1. porturi ale căror terenuri aparţin 
domeniului public al statului; 
2. porturi ale căror terenuri aparţin 
domeniului public al unităţilor 
administrativ- teritoriale; 
3. porturi ale căror terenuri constituie 
proprietate privată; 
 
9. La articolul 7, după alineatul (3) se 
introduc cinci noi alineate, alin.(4) – 
(8), cu următorul cuprins:  
(4) Locul de operare reprezintă acea 
zonă situată la malul mării sau al 
unei căi navigabile interioare, în 
afara porturilor, care dispune de 
amenajări permanente pentru 
acostarea în siguranţă a navelor, în 
vederea efectuării operaţiunilor de 
încărcare/descărcare mărfuri şi/sau 
îmbarcare/debarcare de persoane.  
(5) Punctul izolat de operare 
reprezintă acea zonă situată la malul 
mării sau al unei căi navigabile 
interioare, în afara porturilor şi a 
locurilor de operare, unde a fost 
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malurile naturale având 
funcţionalitatea de acostare a navelor 
în vederea operaţiunilor de încărcare/ 
descărcare sau staţionare, destinate 
operaţiunilor portuare şi primul 
drum public de acces, inclusiv căile 
ferate stabilite de administraţie, care 
fac parte din infrastructura portuară. 
b) Alte terenuri portuare destinate 
diverselor activităţi portuare, în 
special cele referitoare la  depozitare, 
prelucrare, ambalare, pregatirea 
marfurilor pentru operare, etc. 
c)Terenuri aparţinând infrastructurii 
portuare destinate activităţilor 
industriale şi serviciilor. 
(6) Limitele terenurilor necesare 
desfăşurării activităţii pentru toate 
categoriile de terenuri, se stabilesc 
prin ordin al ministrului la 
propunerea administraţiilor. 
(7) Drumurile de acces din interiorul 
perimetrului portuar vor fi delimitate şi 
marcate corespunzător astfel încât să 
asigure accesul rutier sau feroviar, după 
caz, la fiecare dană, în parte. Circulaţia 
vehiculelor se va realiza în conformitate 
cu regulile de stabilite pentru 
drumurile publice. Întreţinerea şi 
reparaţiile drumurilor, atât rutiere cât şi 
căile ferate, se execută de administraţie 
sau operatorii portuari, după caz, la 
parametrii standard de utilizare conform 
reglementărilor specifice. 
 
 
 

executată o amenajare având 
caracter temporar, pentru acostarea 
în siguranţă a navelor, în vederea 
efectuării unor operaţiuni temporare 
de încărcare/descărcare marfuri în 
cantităţi limitate şi/sau 
îmbarcare/debarcare de persoane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Drumurile aflate în interiorul 
porturilor ale căror terenuri aparţin 
domeniului public al statului sau al 
unităţilor administrativ-teritoriale 
sunt drumuri tehnologice, circulaţia 
pe aceste drumuri efectuându-se în 
conformitate cu prevederile 
regulamentului de funcţionare al 
portului respectiv, ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a 
celorlalte prevederi legale. 
(7) Drumurile tehnologice prevăzute 
la alin. (6) se întrețin și se repară de 
administrații sau de operatorii 
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(8) Accesul în interiorul perimetrului 
portuar va fi asigurat tuturor agenţilor 
economici care îşi desfăşoară activitatea 
în porturi, nediscriminatoriu, conform 
regulamentelor portuare. 
 

economici cărora le-au fost 
încredințate printr-un contract, după 
caz, conform prevederilor legale în 
vigoare. 
 
Se elimină. 
 

9.   
 
Art.8 Lista cuprinzând porturile, 
locurile de operare deschise accesului 
public şi limitele acestora, precum şi 
lista cuprinzând punctele şi locurile 
de operare din afara acestora se 
stabilesc şi se aprobă prin ordin al 
ministrului transporturilor. 
 

 
 
 
___________________ 
 
 
 
 

10. Articolul 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
Art.8-(1) Lista cuprinzând porturile şi 
locurile de operare deschise accesului 
public, precum şi limitele acestora se 
stabilesc şi se aprobă prin ordin al 
ministrului transporturilor. 
(2) Autoritatea Navală Română în a 
căror jurisdicţie se află portul sau 
locul de operare, prin căpităniile de 
port, nu permite accesul şi operarea 
navelor în porturile sau locurile de 
operare care nu sunt înscrise în lista 
prevăzută la alin. (1). 
 

 

10.   
 
Art.9 (1)Radele portuare sunt acvatorii 
destinate adăpostirii sau staţionării 
navelor în vederea intrării în port ori, în 
cazuri speciale, operării navelor. 
 
 
 
 
 

7. La art.9 alin.(1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Art.9 (1) Radele portuare sunt zone din 
acvatoriile portuare destinate adăpostirii 
sau staţionării navelor în vederea intrării 
în port ori, în cazuri speciale, operării 
navelor. Limitele radelor vor fi stabilite 
de administratiile portuare, sau de 
administraţia care deţine în 
administrare/concesiune apele 
teritoriale. 

11. La articolul 9, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
Art.9-(1) Rada portuară este suprafaţa 
de apă situată în zona costieră, în faţa 
unui port maritim, destinată 
adăpostirii sau staţionării navelor în 
vederea intrării în port ori, după caz, 
operării navelor.  
 
 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Port
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nav%C4%83
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  12. La articolul 9, după alineatul (2) 

se introduce un nou alineat, alin.(3), 
cu următorul cuprins: 
(3) Pe căile navigabile interioare 
navele staţionează în zone de ancoraj.  
 

11.   
 
Art.10 Ministerul stabileşte limitele 
radelor portuare. 
 

8. Art.10 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 10 – Ministerul stabileşte limitele  
teritoriilor  portuare. 

13. Articolul 10 se modifică şi va avea 
următorul coprins:  
Art.10-Limitele radelor portuare şi ale 
zonelor de ancoraj se stabilesc de 
către Autoritatea Navală Română, 
prin căpităniile de port şi se fac 
publice prin avize către navigatori şi 
pe website-ul propriu. 
 

 

12.   
 
Art.12(1) Dezvoltarea porturilor ale 
căror terenuri aparţin domeniului public 
al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale se realizează în 
concordanţă cu politica şi cu 
programele de dezvoltare elaborate de 
către minister sau de către unităţile 
administrativ-teritoriale, după caz. 
 
 
 
 
 
(2)Investiţiile, precum şi lucrările de 
modificare şi modernizare a 
infrastructurii de transport naval 
existente în porturile prevăzute la art. 7 
alin. (3) lit. a) pct. 1 se aprobă de către 
minister. 
 

9. La art.12 alin.(1) al se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.12(1) Dezvoltarea porturilor ale 
căror terenuri aparţin domeniului public 
al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale se realizează în 
concordanţă cu politica şi cu 
programele de dezvoltare elaborate de 
către minister la propunerea 
administraţiilor portuare şi de căi 
navigabile sau de către unităţile 
administrativ-teritoriale, după caz. 
Programele şi direcţiile de dezvoltare se 
vor face prin consultarea operatorilor 
portuari. 
 
 
___________________ 
 
 
 
 

14. Articolul 12 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art.12-(1) Dezvoltarea porturilor ale 
căror terenuri aparţin domeniului public 
al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale se realizează în 
concordanţă cu politica şi cu 
programele de dezvoltare elaborate de 
către minister sau de către unităţile 
administrativ-teritoriale, după caz, cu 
consultarea prealabilă a 
administraţiilor portuare şi/sau de căi 
navigabile interioare şi a asociaţiilor 
patronale şi profesionale, 
reprezentative şi legal constituite. 
(2) Investiţiile noi, lucrările de 
modificare şi modernizare şi orice alte 
lucrări de intervenţii cu privire la 
infrastructura de transport naval 
existentă în porturile prevăzute la art. 7 
alin. (3) lit. a) pct. 1 se aprobă de către 
minister. 
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(3)Investiţiile, precum şi lucrările de 
modificare şi modernizare a 
infrastructurii de transport naval 
existente în porturile prevăzute la art. 7 
alin. (3) lit. a) pct. 2 se aprobă de către 
consiliile unităţilor administrativ-
teritoriale, cu avizul ministerului. 
 
(4)Investiţiile, precum şi lucrările de 
modificare şi modernizare a 
infrastructurii de transport naval 
existente în porturile prevăzute la art. 7 
alin. (3) lit. a) pct. 3 se aprobă de către 
proprietarul infrastructurii, cu avizul 
ministerului. 
 
 

 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
10. La art.12, după alin.(4) se 
introduce un nou alin.(5), cu 
următorul cuprins:  
(5) Fondurile pentru investiţii se 
constituie din următoarele surse: 
a) bugetul de stat prin bugetul     
Ministerului. 
b) atragerea de fonduri externe  
c) alte surse legal constituite.  
 

(3) Investiţiile noi, lucrările de 
modificare şi modernizare şi orice alte 
lucrări de intervenţii cu privire la 
infrastructura de transport naval 
existentă în porturile prevăzute la art. 7 
alin. (3) lit. a) pct. 2 se aprobă de către 
consiliile unităţilor administrativ-
teritoriale, numai după obţinerea 
avizului conform al ministerului. 
(4) Investiţiile noi, lucrările de 
modificare şi modernizare şi orice alte 
lucrări de intervenţii cu privire la 
infrastructura de transport naval 
existentă în porturile prevăzute la art. 7 
alin. (3) lit. a) pct. 3 se aprobă de către 
proprietarul terenului, numai după 
obţinerea avizului conform al 
ministerului. 
(5) Investiţiile în suprastructură 
portuară de natura bunurilor imobile 
astfel cum sunt definite la art. 537 din 
Codul Civil, republicat, cu 
modificarile ulterioare, care au ca 
rezultat schimbarea sistematizării 
portului sau au ca efect creşterea 
capacităţii de operare a portului sau 
pot influenţa starea tehnică a 
infrastructurii, se pot realiza numai 
cu avizul conform al ministerului, 
indiferent de forma de proprietate 
asupra terenului.  
 (6) Avizul prevăzut la alin. (5) nu va 
putea fi refuzat fără motive 
temeinice. 
(7) Investiţiile noi, lucrările de 
modificare şi modernizare şi orice 
alte lucrări de intervenţii cu privire la 



 13 

0 1 2  4 
infrastructura de cale navigabilă 
interioară, indiferent de forma de 
proprietate, se aprobă de minister. 
 

13.   
 
Art.13(1) Planurile de construire de noi 
porturi deschise accesului public, 
precum şi planurile de dezvoltare sau de 
schimbare totală ori parţială a 
destinaţiei celor existente se 
aprobă/avizează, după caz, de către 
minister, indiferent de natura 
proprietăţii asupra infrastructurii. 
 
 
 
(2) Operarea mărfurilor şi/sau 
îmbarcarea/debarcarea de persoane în 
puncte izolate, altele decât cele 
prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. d) pct. 1, 
se fac/face numai cu avizul Autorităţii 
Navale Române, pe de o parte şi, pe de 
altă parte, al Regiei Autonome 
"Administraţia Fluvială a Dunării de 
Jos" Galaţi sau al administraţiilor de căi 
navigabile interioare în funcţie de 
zonele de competenţă ale acestora, după 
caz, şi se aprobă de către minister, 
indiferent de forma de proprietate 
asupra terenului pe care se face 
amenajarea respectivă. 
 
 

 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
11. La art.13, alin.(2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(2) Toate investiţiile în infrastructura 
sau suprastructura portuară, indiferent 
de modul de finanţare, se vor cuprinde 
în planul de dezvoltare al portului care 
va fi întocmit de investitor şi aprobat de 
Minister Transporturilor, în urma 
avizului Administraţiei Portuare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. La art.13, după alin.(2) se 
introduc 4 alienate noi (3), (4), (5) şi 
(6), care vor avea următorul cuprins: 
(3) Investiţiile în infrastructura şi 
suprastructura portuară, realizate pe 

15. Articolul 13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.13 - Planurile de construire de noi 
porturi şi locuri de operare, precum şi 
planurile de dezvoltare sau de 
schimbare totală ori parţială a 
destinaţiei celor existente se 
aprobă/avizează, după caz, de către 
minister, indiferent de natura 
proprietăţii asupra terenului. 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ  
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terenuri proprietate privată vor putea fi 
efectuate cu avizul Ministerului 
Transporturilor, iar Autorizaţiile de 
construire se vor elibera de 
Administraţiile locale conform legii 
privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii.  
(4) Prin excepţie de la Legea nr. 50 din 
1991 cu modificările şi completările 
ulterioare, autorizaţiile de construire, pe 
teritoriul portuar deţinut în concesiune, 
se vor acorda de către Administraţia 
portuară, în urma acordului obţinut de la 
Minister. 
(5) Procedura de autorizare a executării 
lucrărilor de construcţii începe odată cu 
depunerea cererii pentru emiterea 
certificatului de urbanism  în scopul 
obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de 
construire şi cuprinde următoarele 
etape: 
a) emiterea certificatului de urbanism;   
b) emiterea punctului de vedere al 
autorităţii competente pentru protecţia 
mediului pentru investiţiile care nu se 
supun procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului; 
c) notificarea de către solicitant a 
autorităţii administraţiei portuare sau de 
cale navigabilă cu privire la menţinerea 
solicitării de obţinere, ca act final,  a 
autorizaţiei de construire, pentru 
investiţiile la care autoritatea competent 
pentru protecţia mediului a stabilit 
necesitatea evaluării impactului asupra 
mediului şi a emis îndrumarul, conform 
legislaţiei privind evaluarea impactului 
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anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului; 
d) emiterea avizelor şi acordurilor, 
precum şi a actului administrativ al 
autorităţii pentru protecţia mediului 
competente privind investiţiile evaluate 
din punctul de vedere al impactului 
asupra mediului; 
e) elaborarea documentaţiei tehnice 
necedare pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, denumită în 
continuare documentaţia – D.T.; 
f) depunerea documentaţiei pentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii la autoritatea administraţiei 
portuare sau de cale navigabilă; 
g) emiterea autorizaţiei de construire; 
h) valabilitatea autorizaţiilor este de 
maxim 12 luni, perioadă în care 
investitorul are obligaţia să înceapă 
lucrările.   
(6) Planurile de Urbanism Zonal (PUZ) 
se vor realiza de administraţii şi vor fi 
puse la dispoziţia administraţiilor locale 
pe raza cărora sunt teritoriile portuare, 
care îl va  include în Planul de 
Urbanism General (PUG) al localităţii. 
 

14.   
 
Art.14 În zona de siguranţă maritimă 
sau în zona de siguranţă a căilor 
navigabile interioare, indiferent de 
forma de proprietate asupra terenurilor, 
lucrările de investiţii, construcţii sau 
amenajări ori montarea de instalaţii se 
pot executa numai cu avizul prealabil al 

 
 
___________________ 
 

16. Articolul 14 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.14 - În zona de siguranţă maritimă 
sau în zona de siguranţă a căilor 
navigabile interioare, indiferent de 
forma de proprietate asupra terenurilor, 
lucrările de investiţii, construcţii sau 
amenajări ori montarea de instalaţii se 
pot executa numai cu avizul prealabil al 
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ministerului. 
 

ministerului, cu excepţia celor 
prevăzute la art. 12.  
 

15.   
 
Art.15 (1) În zona de siguranţă maritimă 
sau în zonele de siguranţă a căilor 
navigabile interioare administraţiile 
instalează semne şi semnale de 
navigaţie, de zi şi de noapte, în punctele 
necesare pentru siguranţa navigaţiei. În 
acest scop administraţiile pot solicita, 
potrivit dispoziţiilor legale, efectuarea 
defrişărilor necesare menţinerii 
vizibilităţii semnelor şi semnalelor de 
navigaţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. La articolul 15, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art.15-(1) În zona de siguranţă 
maritimă sau în zonele de siguranţă a 
căilor navigabile interioare 
administraţiile/alte instituţii abilitate 
conform legii instalează semne şi 
semnale de navigaţie, de zi şi de noapte, 
în punctele necesare pentru siguranţa 
navigaţiei. În acest scop administraţiile/ 
alte instituţii abilitate conform legii au 
obligaţia de a solicita, potrivit 
dispoziţiilor legale, efectuarea 
defrişărilor necesare menţinerii 
vizibilităţii semnelor şi semnalelor de 
navigaţie. 
 
18. La articolul 15, după alineatul (2) 
se introduc două noi alineate, alin.(21) 
şi (22), cu următorul cuprins: 
(21) Administraţiile au obligaţia de a 
pune la dispoziţia navelor aparţinând 
Administraţiei Fluviale a Dunării de 
Jos R.A. Galaţi locuri de acostare 
permanentă direct la fronturile de 
acostare al cheului porturilor, fără 
perceperea tarifului de acostare.  
(22) Administraţiile au obligaţia de a 
asigura accesul permanent la frontul 
de acostare atât de la uscat cât şi 
dinspre apă.  
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16.   

 
Art.18 (1) Distrugerea sau deteriorarea 
apărărilor de mal şi a digurilor de pe 
căile navigabile interioare este 
interzisă. 
(2) Depozitarea mărfurilor, a altor 
produse sau a deşeurilor pe 
coronamentul apărărilor de mal, al 
digurilor de pe căile navigabile 
interioare, al cheiurilor şi pe drumurile 
de acces în porturi este interzisă. 

 
 
___________________ 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 

19. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
Art.18-(1) Distrugerea sau deteriorarea 
apărărilor de mal şi a digurilor este 
interzisă. 
(2) Depozitarea mărfurilor, a altor 
produse sau a deşeurilor pe 
coronamentul apărărilor de mal, al 
digurilor, al cheiurilor şi pe drumurile 
de acces în porturi este interzisă. 
 

 

17.   
 
 
Art.19(1) În sensul prezentei ordonanţe, 
activităţile de transport naval care se 
desfăşoară în porturi şi pe apele 
naţionale navigabile interioare sunt 
clasificate astfel: 
a)activităţi de transport de mărfuri 
şi/sau de persoane cu nave, care 
cuprind: 
1.transporturile publice de persoane 
şi/sau de mărfuri, efectuate de persoane 
juridice sau fizice autorizate în 
condiţiile legii; 
2.transporturile de persoane şi/sau de 
mărfuri în folos propriu, efectuate de 
persoanele juridice ori fizice autorizate 
în condiţiile legii, mărfurile transportate 
fiind proprietatea acestora sau rezultatul 
activităţii lor, iar persoanele transportate 
fiind angajaţii lor; 
3.transporturile de bunuri şi/sau de 
persoane în interes personal, pe apele 

13. La articolul 19, litera b) a 
alineatului (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
___________________ 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Articolul 19 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.19-(1) În sensul prezentei 
ordonanţe, activităţile de transport naval 
care se desfăşoară în porturi şi pe apele 
naţionale navigabile interioare sunt 
clasificate astfel: 
a)activităţi de transport de mărfuri 
şi/sau de persoane cu nave, care 
cuprind: 
1.transporturile publice de persoane 
şi/sau de mărfuri, efectuate de persoane 
juridice sau fizice autorizate în 
condiţiile legii; 
2.transporturile de persoane şi/sau de 
mărfuri în folos propriu, efectuate de 
persoanele juridice ori fizice autorizate 
în condiţiile legii, mărfurile transportate 
fiind proprietatea acestora sau rezultatul 
activităţii lor, iar persoanele transportate 
fiind angajaţii lor; 
3.transporturile de bunuri şi/sau de 
persoane în interes personal, pe apele 
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naţionale navigabile, efectuate de 
persoane fizice pentru satisfacerea 
cerinţelor proprii de transport pe apă, 
pentru sport sau agrement; 
b)activităţi conexe activităţilor de 
transport naval, care cuprind: 
1.serviciile de siguranţă în porturi şi pe 
căi navigabile interioare, denumite în 
continuare servicii de siguranţă, 
precum: pilotajul navelor maritime la 
intrarea şi ieşirea din porturi, între 
danele aceluiaşi port şi pe căile 
navigabile interioare şi remorcajul de 
manevră al navelor maritime în porturi; 
 
 
 
 
2.activităţile în legătură cu operarea 
navelor, cum ar fi: 
încărcarea/descărcarea navelor, 
depozitarea, stivuirea, amararea, 
sortarea, marcarea, paletizarea, 
pachetizarea, containerizarea, însăcuirea 
şi alte activităţi privind mărfurile, 
agenturarea, curăţarea magaziilor 
navelor, buncherajul, curăţarea şi 
degazarea tancurilor navelor, legarea-
dezlegarea navelor maritime şi fluvio-
maritime; 
 
c)activităţi auxiliare activităţilor de 
transport naval, care cuprind: 
1.activităţile privind întreţinerea şi 
repararea infrastructurii de transport 
naval, semnalizarea costieră şi 
plutitoare pentru navigaţie, dragajul de 

 
 
 
 
b) activităţi conexe activităţilor de 
transport naval, care cuprind: 
1. a) serviciul public de siguranţă în 
porturi şi pe căi navigabile interioare, 
denumite în continuare servicii de 
siguranţă, respectiv: pilotajul la intrarea 
şi ieşirea din porturi, între danele 
aceluiaşi port şi pe căile navigabile 
interioare; 
1. b) servicii anexe  serviciului de 
siguranta, precum: legarea-dezlegarea la 
cheu a navelor maritime şi fluvio-
maritime şi remorcajul de manevră la 
navelor maritime în porturi; 
2. Activităţile în legătură cu operarea 
navelor, vor fi: încărcarea/descărcarea 
navelor, depozitarea, stivuirea, 
amararea, sortarea, marcarea, 
paletizarea, pachetizarea, 
containerizarea, însăcuirea şi alte 
activităţi privind mărfurile, agenturarea, 
curăţarea magaziilor navelor, 
alimentarea cu combustibil şi lubrifianţi 
către nave şi agenţi economici pe 
teritoriul portuar şi căi navigabile, 
curăţarea şi degazarea tancurilor 
navelor. 
___________________ 
 
___________________ 
 
 
 

naţionale navigabile, efectuate de 
persoane fizice pentru satisfacerea 
cerinţelor proprii de transport pe apă, 
pentru sport sau agrement; 
b)activităţi conexe activităţilor de 
transport naval, care cuprind: 
1. serviciile de siguranţă în porturi şi pe 
căi navigabile interioare, denumite în 
continuare servicii de siguranţă, 
precum: pilotajul navelor maritime şi 
fluvio-maritime la intrarea şi ieşirea 
din porturi, între danele aceluiaşi port şi 
pe căile navigabile interioare şi 
remorcajul de manevră al navelor 
maritime şi fluvio-maritime în porturi; 
 
 
 
2. activităţile în legătură cu operarea 
navelor, cum ar fi: 
îmbarcarea/debarcarea de persoane, 
încărcarea/descărcarea navelor, 
depozitarea, stivuirea, amararea, 
sortarea, marcarea, paletizarea, 
pachetizarea, containerizarea, însăcuirea 
şi alte activităţi privind mărfurile, 
agenturarea, curăţarea magaziilor 
navelor, buncherajul, curăţarea şi 
degazarea tancurilor navelor, legarea-
dezlegarea navelor maritime şi fluvio-
maritime; 
c)activităţi auxiliare activităţilor de 
transport naval, care cuprind: 
1.activităţile privind întreţinerea şi 
repararea infrastructurii de transport 
naval, semnalizarea costieră şi 
plutitoare pentru navigaţie, dragajul de 
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întreţinere pentru asigurarea 
adâncimilor în porturi şi pe căile 
navigabile interioare, asistenţa navelor 
la operarea mărfurilor periculoase, 
preluarea reziduurilor şi a apelor uzate 
de la nave, preluarea gunoiului şi a 
resturilor menajere de la nave; 
2.alte activităţi, cum ar fi: executarea de 
construcţii hidrotehnice specifice 
transportului naval, lucrările de 
scafandrerie realizate în apele naţionale 
navigabile interioare şi în porturi, 
supravegherea navelor fără echipaj, 
serviciile pentru nave de agrement şi 
turism, dragajul de extracţie, 
refurnizarea de apă, de energie electrică 
şi de energie termică, asistenţa, salvarea 
şi ranfluarea navelor, reparaţiile la nave, 
aprovizionarea navelor. 
(2)Activităţile de transport naval care 
pot fi efectuate numai de către operatori 
economici autorizaţi, precum şi modul 
şi criteriile de autorizare se stabilesc 
prin ordin al ministrului transporturilor 
şi infrastructurii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
14. La art.19, după alineatul (2) se 
introduce un alineat nou, alin. (21) cu 
următorul cuprins: 
(21) Activităţile de transport naval care 
pot fi efectuate numai de către operatori 
economici autorizaţi, modul şi criteriile 
de autorizare se stabilesc prin ordin al 
ministrului transporturilor la propunerea 
administraţiilor. 
 
15. la art.19, alin.(3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

întreţinere pentru asigurarea 
adâncimilor în porturi şi pe căile 
navigabile interioare, asistenţa navelor 
la operarea mărfurilor periculoase, 
preluarea reziduurilor şi a apelor uzate 
de la nave, preluarea gunoiului şi a 
resturilor menajere de la nave; 
2.alte activităţi, cum ar fi: executarea de 
construcţii hidrotehnice specifice 
transportului naval, lucrările de 
scafandrerie realizate în apele naţionale 
navigabile interioare şi în porturi, 
supravegherea navelor fără echipaj, 
serviciile pentru nave de agrement şi 
turism, dragajul de extracţie, 
refurnizarea de apă, de energie electrică 
şi de energie termică, asistenţa, salvarea 
şi ranfluarea navelor, reparaţiile la nave, 
aprovizionarea navelor. 
(2) Activităţile de transport naval care 
pot fi efectuate numai de către operatori 
economici autorizaţi, precum şi modul 
şi criteriile de autorizare se stabilesc 
prin ordin al ministrului transporturilor. 
 
Se elimină 
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(3)Nu se supun autorizării Autoritatea 
Navală Română, administraţiile, 
precum şi operatorii economici care 
desfăşoară respectivele activităţi în 
interes propriu, cu excepţia 
activităţilor în legătură cu operarea 
navelor prevăzute la alin. (i) lit. b) 
pct. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Activităţile de 
încărcare/descărcare prevăzute la 
alin. (1) lit. b) pct. 2 a navelor fluviale 
care transportă mărfuri pe căile 
navigabile interioare ale României se 
desfăşoară după cum urmează: 
a)pentru încărcarea mărfurilor dintr-
un port românesc având ca destinaţie 
un port dintr-un stat membru al 
Uniunii Europene se pot utiliza 
numai nave care sunt înregistrate 
într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau care posedă un 
certificat de membru al flotei unui 
stat membru al acesteia; 
b)pentru încărcarea mărfurilor dintr-
un port românesc având ca destinaţie 
un port dintr-un stat care nu este 
membru al Uniunii Europene, se pot 
utiliza: 
- nave care sunt înregistrate într-un 

(3) Nu se supun autorizării Autoritatea 
Navală Română, administraţiile, precum 
şi operatorii economici care desfăşoară 
respectivele activităţi în interes propriu. 
Nu se supun autorizării Autorităţii 
Navale Române operatorii economici 
care desfăşoară activităţi  în care sunt 
implicate nave şi instalaţii plutitoare 
deja autorizate de aceasta precum şi 
personalul brevetat sau autorizat de 
aceasta. Operatorii economici care 
desfăşoară activităţile prevăzute la alin 
(1) lit b) vor fi autorizaţi de 
administraţia  portuară pe teritoriul 
căreia îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu alin (2). 
 
___________________ 
 

(3) Nu se supun autorizării Autoritatea 
Navală Română, precum şi operatorii 
economici care desfăşoară respectivele 
activităţi în folos propriu şi/sau interes 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Transportul de persoane şi/sau de 
mărfuri pe căile navigabile interioare 
ale României se efectuează în 
conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr. 1356/96/CE al 
Consiliului privind normele comune 
aplicabile transportului de mărfuri 
sau de călători pe căile navigabile 
interioare între statele membre în 
vederea instituirii libertăţii de a 
furniza aceste servicii de transport. 
(5) Transportul de persoane şi/sau de 
mărfuri dintr-un port românesc 
având ca destinaţie un port dintr-un 
stat membru al Uniunii Europene se 
efectuează numai cu nave care 
arborează pavilionul unui stat 
membru al Uniunii Europene. 
(6) Transportul de persoane şi/sau de 
mărfuri dintr-un port românesc 
având ca destinaţie un port dintr-un 
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alt stat membru al Uniunii Europene 
sau care posedă un certificat de 
membru al flotei unui stat membru al 
acesteia; 
- nave care arborează pavilionul 
statului pe teritoriul căruia se află 
portul de destinaţie; 
- nave care posedă o autorizaţie 
eliberată în conformitate cu legislaţia 
românească privind transportul în 
trafic direct dintre România şi alte 
state; 
c)pentru mărfurile care au fost 
încărcate într-un port aparţinând 
unui stat membru al Uniunii 
Europene având ca destinaţie un port 
românesc, sunt acceptate la 
descărcare numai navele care sunt 
înregistrate într-un stat membru al 
Uniunii Europene ori care posedă un 
certificat de membru al flotei unui 
stat membru al acesteia sau navele, 
indiferent de pavilion, care 
transportă marfă ce urmează să fie 
transbordată în nave maritime. 
 

stat care nu este membru al Uniunii 
Europene se poate efectua cu nave 
care arborează pavilionul unui stat 
membru al Uniunii Europene sau cu 
nave care arborează pavilionul 
statului pe teritoriul căruia se află 
situat portul de destinaţie.  
(7) În situaţia în care nu există nave 
disponibile pentru efectuarea 
transporturilor de persoane şi/sau 
mărfuri cu respectarea prevederilor 
alin.(5) sau (6), respectivele 
transporturi se pot efectua cu nave 
care arborează pavilionul unui stat 
terţ cu condiţia obţinerii în prealabil 
a unei autorizaţii emise de către 
direcţie.  
 

18.   
 
 
Art.20(1) Activităţile prevăzute la art.19 
alin.(1) lit.c) pct.1 se asigură de 
administraţii, direct sau prin intermediul 
unor operatori economici, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi 
sub controlul respectivelor administraţii. 
 
(2)Se interzice administraţiilor portuare 

16. La art.20 alin.(1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
 
Art.20(1) Activităţile prevăzute la art.19 
alin.(1) lit.b) pct.1 lit.a) şi lit.c) pct.1 se 
asigură de administraţii, direct sau prin 
intermediul unor operatori economici, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare 
şi sub controlul respectivelor 
administraţii. 
 

21. La articolul 20, preambulul 
alineatului (2) modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
(2) Se interzice administraţiilor portuare 
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din porturile unde infrastructura 
portuară aparţine domeniului public 
sau domeniului privat, care aparţine 
majoritar statului ori unităţilor 
administrativ-teritoriale, efectuarea 
activităţilor: 
 

___________________ 
 

din porturile prevăzute la art. 7 alin. 
(2) lit. a) pct. 1 şi 2, efectuarea 
activităţilor: 
 
 

19.   
 
 
Art.21(1) Activităţile de încărcare/ 
descărcare mărfuri şi 
îmbarcare/debarcare pasageri se 
desfăşoară numai în porturile, în 
locurile şi în punctele de operare 
aprobate în conformitate cu art. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. La art.21, după alin.(1) se 
introduce un nou alin. (11) cu 
următorul cuprins: 
___________________ 
 
 
 
 
 
(11) Operarea mărfurilor şi/sau 
îmbarcarea/debarcarea de persoane în 
puncte izolate, altele decât cele 
prevăzute la art.7 alin.(3) lit.d) pct.1, se 
fac/face numai cu avizul Autorităţii 
Navale Române, pe de o parte şi, pe de 
altă parte, al Regiei Autonome 
"Administraţia Fluvială a Dunării de 
Jos" Galaţi sau al administraţiilor de căi 
navigabile interioare în funcţie de 
zonele de competenţă ale acestora, după 
caz, şi se aprobă de către minister, 
indiferent de forma de proprietate 
asupra terenului pe care se face 
amenajarea respectivă. 
i) În aprobările de operare în puncte 
izolate, vor fi specificate cantităţile de 
marfă derulate şi natura mărfii, căile de 
acces şi condiţiile de protecţie a 
mediului. 
ii) Ministerul Transporturilor prin 

22. La articolul 21, alineatul (1) şi 
litera b) a alineatului (2) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
Art.21(1) Activităţile de 
încărcare/descărcare mărfuri şi 
îmbarcare/debarcare persoane se 
desfăşoară numai în porturile şi locurile 
de operare prevăzute la art. 8. 
 
Se elimină 
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b)încărcarea/descărcarea în puncte 
izolate, pentru perioade limitate de 
timp, a unor cantităţi şi categorii de 
mărfuri, care din motive economice nu 
pot fi operate în porturile, în locurile şi 
în punctele de operare prevăzute la art. 
8; 
 
 
___________________ 
 
 

administraţiile portuare  va institui un 
control strict în ceea ce priveşte 
respectarea condiţiilor stabilite la 
acordarea aprobării de operare 
temporară în puncte izolate. 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
b) îmbarcarea/debarcarea de 
persoane şi/sau încărcarea/descărcarea 
de mărfuri în puncte izolate, pentru 
perioade limitate de timp, a unor 
cantităţi şi categorii de mărfuri, care din 
motive economice nu pot fi operate în 
porturile şi în locurile de operare 
prevăzute la art. 8; 
 
23. La articolul 21, după alineatul (4) 
se introduc trei alineate noi, alin.(5)-
(7), cu următorul cuprins: 
(5) Aprobarea pentru operaţiunile 
prevăzute la alin.(2) lit.b) se acordă în 
baza avizelor emise de către 
administraţia de cale navigabilă şi de 
Autoritatea Navală Română.  
(6) În situaţia în care caracteristicile 
punctului izolat şi/sau condiţile 
hidrometeorologice din zonă nu mai 
permit continuarea activităţii în 
respectivul punct izolat, în deplină 
siguranţă, administraţia de cale 
navigabilă şi/sau Autoritatea Navală 
Română au/are dreptul de a retrage 
avizul/avizele emis/emise, fără ca 
operatorul economic ce desfăşoară 
activitatea în punctul izolat respectiv 
să poată cere daune. 
(7) Administraţia de cale navigabilă 
şi/sau Autoritatea Navală Română au 
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obligaţia de a aduce la cunoştinţa 
operatorului economic prevăzut la 
alin.(6) şi direcţiei, de îndată, decizia 
de a retrage avizul/avizele emis/emise 
şi motivele care au impus adoptarea 
acestei măsuri. 
 

20.   
 
Art.22Administraţiile prevăzute la art. 5 
alin.(2) pot fi instituţii publice, regii 
autonome, companii naţionale sau 
societăţi comerciale, aflate în 
subordinea sau sub autoritatea 
ministerului sau, după caz, a 
autorităţilor administraţiei publice 
locale. 
 

 
 
___________________ 
 
 
 

24. Articolul 22 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.22 Administraţiile portuare 
prevăzute la art.5 pot fi instituţii 
publice, regii autonome, companii 
naţionale sau societăţi. 

 

21.   
 
Art. 23 (1)În porturile în care 
infrastructura portuară aparţine 
domeniului public sau privat al statului, 
administraţiile portuare se înfiinţează 
prin hotărâre a Guvernului. 
 
 
(2)În porturile unde infrastructura 
portuară aparţine domeniului public sau 
privat al unităţilor administrativ-
teritoriale, administraţiile portuare se 
înfiinţează prin hotărâri ale consiliilor 
locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale respective. 
 
 
 

 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Articolul 23 se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
Art.23 (1) În porturile în care 
infrastructura portuară aparţine 
domeniului public sau privat al statului, 
administraţiile portuare se înfiinţează 
prin hotărâre a Guvernului, unităţi care 
funţionează în subordinea sau sub 
autoritatea ministerului. 
(2) În porturile în care infrastructura 
portuară aparţine domeniului public sau 
privat al unităţilor administrativ-
teritoriale, administraţiile portuare se 
înfiinţează prin hotărâri ale 
organismelor de conducere ale 
unităţilor administrative-teritoriale, şi se 
află în subordinea sau sub autoritatea 
respectivelor autorităţi  ale 
administraţiei publice locale. 
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(3)În porturile unde infrastructura 
portuară aparţine domeniului privat, 
altul decât cel prevăzut la alin.(1) şi (2), 
administraţia portuară este o persoană 
juridică desemnată de proprietarul 
infrastructurii portuare. 
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi 
(3), administraţiile portuare 
respective funcţionează numai cu 
autorizarea ministerului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. La art.23, după alin.(4) se 
introduce un nou alin.(5) cu 
următorul cuprins:     
(5) În situaţiile prevăzute la alin.(2) şi 
(3), administraţiile portuare respective 
funcţionează numai cu autorizarea 
Ministerului Transporturilor. În 
porturile în care Ministerul 
Transporturilor a stabilit limitele 
portului şi a acvatoriului şi a înfiinţat o 
administraţie aflată în subordinea sa, nu 
pot exista sau înfiinţa alte administraţii 
portuare. Proprietarii de terenuri aflate 
în limitele portuare stabilite de minister 
în condiţiile prezentei legi au dreptul de 
a înfiinţa operatori economici avand ca 
obiect de activitate operarea de mărfuri 
şi persoane în conformitate cu legislaţia 
şi obţinând autorizările de funcţionare 
conform legilor române. 
 

(3) În porturile în care infrastructura 
portuară aparţine domeniului privat, 
altul decât cel prevăzut la alin.(1) şi (2), 
administraţia portuară este o persoană 
juridică desemnată de proprietarul 
infrastructurii portuare. 
(4) În lista cuprinzând porturile şi 
locurilor de operare prevăzută la art. 
8 vor fi precizate în mod expres şi 
administraţiile/administratorii 
acestora, după caz.  
 
Se elimină 

22.   
 
 
 

19. La art.24 alin.(1) lit.b) şi c) se 
modifică, iar după lit.g) se adaugă 
lit.h), i) şi j) care vor avea următorul 
cuprins: 

26. Articolul 24 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.24 (1) Administraţiile portuare 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ, 
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Art.24(1)Administraţiile portuare 
prevăzute la art. 23 au în principal 
următoarele atribuţii: 
a)să pună infrastructura portuară la 
dispoziţia tuturor utilizatorilor, în mod 
liber şi nediscriminatoriu; 
b)să repare, să întreţină şi să menţină 
caracteristicile tehnice minime ale 
infrastructurii portuare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)să urmărească sau să asigure, după 
caz, furnizarea serviciilor de siguranţă 
prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 
1; 
 
 
 
 
 

___________________ 
 
 
___________________ 
 
 
b) să repare, să întreţină şi să menţină 
caracteristicile tehnice ale infrastructurii 
portuare, pentru siguranta  operaţiunilor 
portuare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) să asigure facilităţile legate de 
furnizare de energie electrică, apă 
potabilă şi industrială, canalizare şi 
epurare ape uzate, reţele de comunicaţii. 
Refurnizarea facilităţilor se va face în 
conformitate cu reglementările legale 
stabilite de ANPC si ANRE. În cazul în 
care acestea nu aparţin administraţiei, 
operatorul deţinător are obligaţia să 

prevăzute la art.23 au în principal 
următoarele obligaţii: 
 
a)să pună infrastructura portuară la 
dispoziţia tuturor utilizatorilor, în mod 
liber şi nediscriminatoriu; 
b) să întreţină, să reparare, să 
modernizeze, să dezvolte şi să menţină 
caracteristicile tehnice minime ale 
infrastructurii portuare, astfel cum sunt 
stabilite prin planurile de proiectare 
sau cărţile tehnice aferente fiecărui 
element de infrastructură sau grupuri 
de elemente reprezentând o unitate 
funcţională, aflate în administrarea 
sau proprietatea lor; 
c) să întreţină, să reparare, să 
modernizeze, să dezvolte şi să 
menţină caracteristicile tehnice 
minime ale oricăror reţele de utilităţi 
existente pe teritoriul porturilor, 
aflate în administrarea sau 
proprietatea lor; 
d) să asigure operatorilor economici, 
la cererea acestora, refurnizarea sau 
distribuţia utilităţilor cu respectarea 
regulilor stabilite de căte autorităţile 
de reglementare competente; 
e) să asigure, după caz, furnizarea 
serviciilor de siguranţă prevăzute la art. 
19 alin. (1) lit. b) pct. 1; 
 
 
 
 
 
 

Consiliului 
Concurenţei 
si Operatori 
economici 
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d)să asigure în permanenţă adâncimile 
minime în bazinele portuare şi la dane şi 
semnalizarea pe şenalele de acces şi în 
porturi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)să asigure semnalizarea în mare largă, 
activitate pentru care pot percepe tarife; 
 
f)să ţină evidenţa muncitorilor portuari 
care efectuează activităţile specifice 
prevăzute la art. 60 alin. (1) pe bază de 
contracte individuale de muncă; 
g)să permită accesul în danele de 
operare pentru operaţiuni de 
încărcare/descărcare doar a navelor 
fluviale care respectă prevederile art. 19 

asigure aceste facilităţi şi pentru alţi 
operatori dacă administraţia nu poate 
asigura prin alte mijloace şi dacă din 
punct de vedere tehnic este posibil. 
Pentru refurnizarea facilităţilor 
operatorii nu pot percepe tarife mai mari 
decât cele stabilite de administraţie. 
Pentru asigurarea facilităţilor prevăzute 
la lit.c), administraţiile pot incheia 
parteneriate cu operatorii portuari 
beneficiari ai facilităţilor sau acte 
adiţionale la contractele de 
subconcesiune acolo unde acestea 
lipsesc sau sunt insuficiente. 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
___________________ 
 
 
 
___________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) să asigure în permanenţă adâncimile 
minime în bazinele portuare şi la dane, 
astfel cum sunt stabilite prin 
planurile de proiectare ale acestor 
elemente de infrastructură; 
g) să asigure în permanenţă 
adâncimile pe şenalele de acces 
necesare intrării/ieşirii navelor în/din 
port; 
h) să asigure în permanenţă 
semnalizarea pe şenalele de acces şi în 
porturi; 
i) să asigure, după caz, semnalizarea în 
mare largă, activitate pentru care pot 
percepe tarife; 
j)să ţină evidenţa muncitorilor portuari 
care efectuează activităţile specifice 
prevăzute la art. 60 alin. (1) pe bază de 
contracte individuale de muncă; 
k)să permită accesul în danele de 
operare pentru operaţiuni de 
încărcare/descărcare doar a navelor 
fluviale care respectă prevederile art. 19 
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alin. (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
h) să întreţină drumurile de acces 
existente pe teritoriile portuare. În 
cazuri excepţionale cu acceptul 
ministerului şi al autorităţilor locale, 
administraţiile portuare pot participa la 
întreţinerea căilor de legatură între 
teritoriile portuare şi drumurile 
naţionale sau autostrăzi. 
i) să participe la intervenţiile în caz de 
dezastre, inclusiv poluări; 
 
 
j) să asigure serviciile publice de 
siguranţă în porturi şi pe căi navigabile 
interioare, denumite în continuare 
servicii de siguranţă, precum: pilotajul 
navelor maritime la intrarea şi ieşirea 
din porturi, între danele aceluiaşi port şi 
pe căile navigabile interioare şi 
remorcajul de manevră al navelor 
maritime în porturi. 
 
20. La art.24, după alin.(1) a se 
introduc două alineate noi (11) şi (12) 
care vor avea următorul cuprins: 
(11) Pentru desfăşurarea activităţilor 
având ca scop ducerea la îndeplinire a 
obligaţiilor ce le revin, administraţiile se 
autofinanţează prin veniturile proprii 
realizate în condiţiile prezentei legi şi 
din fonduri de la bugetul de stat, alocate 
prin  bugetul ministerului sau prin 
bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, după caz. 
(12) Fondurile alocate de la bugetul de 
stat sau bugetele locale ale unităţilor 

alin. (4). 
l) să întreţină drumurile de acces 
existente pe teritoriile portuare. În 
cazuri excepţionale cu acceptul 
ministerului şi al autorităţilor locale, 
administraţiile portuare pot participa la 
întreţinerea căilor de legatură între 
teritoriile portuare şi drumurile 
naţionale sau autostrăzi. 
m) să participe la intervenţiile în caz de 
dezastre, inclusiv poluări, conform 
legislaţiei în vigoare. 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
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(2)Administraţiile au obligaţia să 
întocmească regulamente portuare, pe 
baza regulamentului-cadru elaborat de 
direcţie şi aprobat prin ordin al 
ministrului transporturilor şi 
infrastructurii. 
(3)La elaborarea regulamentelor 
portuare administraţiile se vor consulta 
cu instituţiile abilitate ale administraţiei 
publice centrale, cu asociaţiile patronale 
şi profesionale, precum şi cu federaţiile 
sindicale reprezentative care îşi 
desfăşoară activitatea în respectivul 
port. 
 
(4)Regulamentele portuare vor fi 
avizate din punctul de vedere al 
siguranţei navigaţiei de Autoritatea 
Navală Română. 
(5)Regulamentele portuare intră în 
vigoare după avizarea lor de către 
direcţie şi respectarea lor este 
obligatorie pentru toate persoanele 
fizice şi juridice care îşi desfăşoară 
activitatea în portul respectiv. 
 
 
 
 
 

administrativ-teritoriale se vor utiliza 
numai pentru întreţinerea şi 
repararea infrastructurii de 
transport şi nu vor putea fi utilizate 
pentru acoperirea altor cheltuieli ale 
administraţiilor. 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. La art.24, alin.(6) se modifică şi va 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Administraţiile au obligaţia să 
întocmească regulamente portuare, pe 
baza regulamentului-cadru elaborat de 
direcţie şi aprobat prin ordin al 
ministrului transporturilor. 
 
(3) La elaborarea regulamentelor 
portuare administraţiile se vor consulta 
cu instituţiile abilitate ale administraţiei 
publice centrale, cu asociaţiilor 
patronale şi profesionale, 
reprezentative şi legal constituite, 
precum şi cu federaţiile sindicale 
reprezentative care îşi desfăşoară 
activitatea în respectivul port.  
(4)Regulamentele portuare vor fi 
avizate din punctul de vedere al 
siguranţei navigaţiei de Autoritatea 
Navală Română. 
(5)Regulamentele portuare intră în 
vigoare după avizarea lor de către 
direcţie şi respectarea lor este 
obligatorie pentru toate persoanele 
fizice şi juridice care îşi desfăşoară 
activitatea în portul respectiv. 
(6) Porturile sunt incluse în lista 
prevăzută la art. 8 numai după 
avizarea regulamentului portuar 
aferent de către direcţie.  
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(6)Urmărirea aplicării şi respectării 
regulamentelor portuare se face de către 
administraţii. 
 

avea următorul cuprins: 
(6) Urmărirea aplicării şi respectării 
regulamentelor portuare se face atât de 
către Autoritatea Navală Română cât şi 
de către administraţii, care aplică şi 
sancţiunile în cazul nerespectării 
acestora. 
(7) Să elaboreze planuri de dezvoltare 
şi modernizare a infrastructurii 
portuare, în concordanţă cu cerinţele 
agenţilor economici, utilizatori ai 
infrastructurii. 
 

 
(7) Urmărirea aplicării şi respectării 
regulamentelor portuare se face atât de 
către Autoritatea Navală Română cât 
şi de către administraţii. 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 

23.   
 
Art.25   (1) Administrarea căilor 
navigabile interioare se face de către 
administraţiile de căi navigabile 
interioare, în conformitate cu 
prevederile art. 5 alin. (1). 
 

 
 
 
___________________ 
 
 
 
 

27. La articolul 25, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art.25 (1) Administrarea căilor 
navigabile interioare se face de către 
administraţiile de căi navigabile 
interioare, prevăzute la art.5. 
 

 

24.   
 
Art.26 (1) Administraţiile de căi 
navigabile interioare au următoarele 
atribuţii: 
a) să pună infrastructura de căi 
navigabile interioare la dispoziţia 
tuturor utilizatorilor în mod 
nediscriminatoriu; 
b) să asigure repararea şi întreţinerea 
infrastructurii de cale navigabilă 
interioară; 
 
 
 
 

 
 
___________________ 
 
 
 
 
 

28. Articolul 26 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.26 Administraţiile de căi navigabile 
interioare au următoarele obligaţii: 
 
a) să pună infrastructura de căi 
navigabile interioare la dispoziţia 
tuturor utilizatorilor, în mod liber şi 
nediscriminatoriu; 
b) să întreţină, să reparare, să 
modernizeze, să dezvolte şi să 
menţină caracteristicile tehnice 
minime ale infrastructurii de 
transport naval aferente căii 
navigabile interioare, astfel cum sunt 
stabilite prin planurile de proiectare 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Concurentei 
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c) să asigure adâncimile minime de 
navigaţie la nivelul valorilor 
comunicate oficial; 
 
d) să asigure semnalizarea costieră şi 
plutitoare necesară; 
e) să asigure sau să furnizeze serviciile 
de siguranţă prevăzute la art. 19 alin. (1) 
lit. b) pct. 1. 
(2) Prin delegare de competenţă, în 
condiţiile legii, administraţiile pot duce 
la îndeplinire şi unele obligaţii ce revin 
statului din acordurile şi convenţiile 
internaţionale la care România este 
parte. 
(3) Pentru desfăşurarea activităţilor 
având ca scop ducerea la îndeplinire a 
obligaţiilor ce revin statului din 
acordurile şi convenţiile internaţionale 
la care România este parte, 
administraţiile primesc fonduri de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
ministerului sau prin bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, după 
caz. 

sau cărţile tehnice aferente fiecărui 
element de infrastructură sau grupuri 
de elemente reprezentând o unitate 
funcţională, aflate în administrarea 
sau proprietatea lor; 
c) să asigure gabaritele minime de 
navigaţie stabilite în conformitate cu 
prevederile naţionale şi internaţionale 
aplicabile; 
d) să asigure semnalizarea costieră şi 
plutitoare necesară; 
e) să asigure sau să furnizeze serviciile 
de siguranţă prevăzute la art. 19 alin. (1) 
lit. b) pct. 1. 
 

25.   
___________________ 
 
 

 
___________________ 
 
 

29. După articolul 26 se introduce un 
nou articol, art.261, cu următorul 
cuprins:  
Art. 261 (1) Prin delegare de 
competenţă, în condiţiile legii, 
administraţiile pot duce la îndeplinire 
şi unele obligaţii ce revin statului din 
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acordurile şi convenţiile 
internaţionale la care România este 
parte. 
(2) Pentru activităţile pe care le 
efectuează în scopul îndeplinirii 
atribuţiilor ce le-au fost delegate 
potrivit alin.(1), administraţiile 
respective îndeplinesc funcţia de 
autoritate portuară şi/sau de căi 
navigabile interioare.  
(3) Lista cuprinzând administraţiile 
prevăzute la alin.(2), precum şi 
competenţele acestora delegate 
potrivit alin.(1) se publică prin ordin 
al ministrului transporturilor.  
(4) Pentru desfăşurarea activităţilor 
având ca scop ducerea la îndeplinire 
a obligaţiilor ce revin statului din 
acordurile şi convenţiile 
internaţionale la care România este 
parte, administraţiile primesc fonduri 
de la bugetul de stat, prin bugetul 
ministerului sau prin bugetele locale 
ale unităţilor administrativ-
teritoriale, după caz. 
(5) Administraţiile pot îndeplini şi 
funcţia de administrator al zonei 
libere, în condiţiile legii. 
 
 

26.   
 
 
 
Art.27(1)Administraţiile porturilor şi 
căilor navigabile interioare stabilesc 
anual: 

 
 
 
 
___________________ 
 
 

30. La articolul 27, preambulul şi 
litera c) ale alineatului (1) şi alineatul 
(2) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
Art.27 (1) Administraţiile porturilor şi 
căilor navigabile interioare au obligaţia 
să stabilească anual: 
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c)programul de dragaj pentru asigurarea 
adâncimilor minime, cu consultarea 
operatorilor portuari; 
 
 
 
(2)Programele prevăzute la alin. (1) 
sunt elaborate de către 
administraţiile portuare şi de căi 
navigabile interioare şi se aprobă de 
către consiliul de administraţie în 
cazul administraţiilor aflate în 
subordinea sau sub autoritatea 
ministerului, iar în cazul celor aflate 
în subordinea sau sub autoritatea 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, se aprobă de către consiliul 
local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. La art.27, după alin.(3) se 
introduce un nou alin. (4) cu 
următorul cuprins:    
(4)  Programele prevăzute la alin. (1) 
vor constitui baza criteriilor de 
performanţă a contractelor de mandat 
aplicate conducerii administraţiilor. 
 

 
c) programul de dragaj pentru 
asigurarea adâncimilor minime sau 
gabaritelor minime de navigaţie, 
după caz, cu consultarea operatorilor 
portuari; 
 
(2) Programele prevăzute la alin. (1) fac 
parte integrantă din planul de 
administrare întocmit de către 
membrii organelor de conducere ale 
administraţiilor, fiind considerate 
indicatori de performanţă 
nefinanciari. 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.   
 
Art.29 Infrastructura de transport naval 
prevăzută la art. 6, care face parte din 
domeniul public, cu excepţia apelor 
naţionale navigabile, poate fi 
concesionată, subconcesionată, 
închiriată ori dată în administrare, după 
caz, în condiţiile legii. 
 

 
 
___________________ 
 
 
 
   
 

31. Articolul 29 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.29 Infrastructura de transport naval 
prevăzută la art. 6 alin. (1), care face 
parte din domeniul public, poate fi 
concesionată, subconcesionată, 
închiriată ori dată în administrare, după 
caz, în condiţiile legii. 
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28.   

 
Art. 30 (1) Infrastructura de transport 
naval prevăzută la art. 29 poate fi: 
a)dată în administrare administraţiilor 
portuare şi/sau de căi navigabile 
interioare, organizate ca instituţii 
publice sau regii autonome; 
b)dată în administrare autorităţilor 
administraţiei publice locale; 
c) concesionată administraţiilor portuare 
şi/sau de căi navigabile interioare, 
organizate ca societăţi comerciale sau 
companii naţionale aflate în subordinea 
sau sub autoritatea ministerului, 
respectiv a autorităţilor administraţiei 
publice locale, după caz. 
 
(2) Concesionarea infrastructurii de 
transport naval în condiţiile prevederilor 
alin. (1) lit. c) şi ale art. 29 se face pe 
bază de contract de concesiune încheiat 
între minister, respectiv autorităţile 
administraţiei publice locale, în calitate 
de concedenţi, şi administraţiile 
respective, în calitate de concesionari. 
(3) Titularii contractelor de 
concesiune, subconcesiune sau 
închiriere nu au dreptul să cesioneze, în 
tot sau în parte, aceste contracte fără 
acordul scris al Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
care este opozabil administraţiilor. 
(4) Administraţiile se pot asocia cu 
operatori economici în vederea 
utilizării în comun a infrastructurilor 
de transport naval, prin încheierea 

 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Articolul 30 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art. 30 (1) Infrastructura de transport 
naval prevăzută la art. 29 poate fi: 
a) dată în administrare, în condiţiile 
legii, autorităţilor administraţiei 
publice centrale sau locale sau 
administraţiilor portuare şi/sau de căi 
navigabile interioare, organizate ca 
instituţii publice sau regii autonome; 
b) concesionată administraţiilor 
portuare şi/sau de căi navigabile 
interioare, organizate ca societăţi sau 
companii naţionale aflate în subordinea 
sau sub autoritatea ministerului, 
respectiv a autorităţilor administraţiei 
publice locale, după caz, în condiţiile 
legii. 
(2) Concesionarea infrastructurii de 
transport naval în conformitate cu 
prevederilor alin. (1) lit. b) se face pe 
bază de contract de concesiune încheiat 
între minister, respectiv autorităţile 
administraţiei publice locale, în calitate 
de concedenţi, şi administraţiile 
respective, în calitate de concesionari. 
(3) Administraţiile nu au dreptul să 
cesioneze, în tot sau în parte, 
contractele prevăzute la alin. (2). 
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unor contracte de asociere, în 
condiţiile legii. 
(5) Pentru utilizarea infrastructurii 
de transport naval concesionate, 
respectiv subconcesionate, utilizatorii 
vor plăti o redevenţă al cărei nivel se 
stabileşte prin contractele 
corespunzătoare. Nivelul redevenţei 
se calculează pe baza veniturilor 
obţinute prin punerea la dispoziţia 
utilizatorilor a infrastructurii de 
transport naval. 
(6) Administraţiile vor plăti 
concedenţilor o redevenţă calculată 
pe baza veniturilor obţinute prin 
punerea la dispoziţia utilizatorilor a 
infrastructurii primite în concesiune. 
(7) În cazul în care infrastructura de 
transport naval aparţine domeniului 
public al unităţilor administrativ-
teritoriale, toate veniturile obţinute 
din utilizarea infrastructurii vor fi 
folosite pentru a acoperi cheltuielile 
de dezvoltare, funcţionare, întreţinere 
şi reparaţie a infrastructurii 
respective. 
(8) În cazul în care veniturile obţinute 
din utilizarea infrastructurii prevăzute 
la alin. (7) nu sunt suficiente pentru a 
acoperi cheltuielile de dezvoltare, 
funcţionare, întreţinere şi reparaţie a 
infrastructurii respective, autorităţile 
administraţiei publice locale sunt 
obligate să asigure acoperirea acestor 
cheltuieli din bugetele proprii. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) În situaţia în care veniturile obţinute 
din administrarea şi exploatarea 
infrastructurii de transport naval care 
face obiectul concesiunii nu sunt 
suficiente pentru înteţinerea, 
reparaţia, modernizarea, dezvoltarea 
respectivei infrastructuri, autoritatea 
publică centrală/locală alocă  fonduri 
de la bugetul de stat/bugetul 
autorităţii publice locale pentru 
asigurarea acoperirii cheltuielilor 
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(9) Bugetele anuale de venituri şi 
cheltuieli ale administraţiilor 
prevăzute la alin. (6) se avizează de 
către minister. 
 

 
 
 
 
 
23. La art.30, după alin.(9) se 
introduce un nou alin.(10) cu 
următorul cuprins:    
(10) Pentru a asigura transparenţa şi un 
climat nediscriminatoriu în relaţiile cu 
operatorii economici utilizatori, 
administraţiile  portuare vor redacta şi 
publica pe site-urile proprii contracte 
cadru specifice fiecărui tip de 
operaţiune jurídică, subconcesiune, 
închiriere sau de prestări servicii.  În 
termen de 60 de zile de la data 
publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial, Ministerul va elabora şi stabili 
contractele cadru de subconcesiune a 
terenurilor portuare aparţinând 
domeniului public. Contractele cadru 
pentru închirieri şi prestări de servicii 
vor fi întocmite de fiecare administraţie 
în parte. Înainte de publicare, 
contractele vor fi puse în dezbatere 
publică pe site-urile Ministerului sau ale 
administraţiilor. 
 
 

respective. 
 
 
 
 
Se elimină 

29.   
___________________ 
 

 
___________________ 
 

33. După articolul 30 se introduce un 
nou articol, art.301, cu următorul 
cuprins:  
Art. 301 (1) Contractele de concesiune 
prevăzute la art. 30 alin. (2) vor 
cuprinde în mod obligatoriu cel 
puţin:  
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a) obligaţiile prevăzute la art.24, 
respectiv art.26, după caz şi 
sancţiunile aplicabile în cazul 
neîndeplinirii acestora;  
b) obligaţia administraţiilor de a 
utiliza peste 50% din totalul 
veniturilor obţinute din 
administrarea şi exploatarea 
infrastructurii de transport naval 
care face obiectul concesiunii, pentru 
înteţinerea, reparaţia, modernizarea 
şi dezvoltarea infrastructurii; 
c) obligaţia de a ţine contabilitatea de 
gestiune; 
d) redevenţa calculată pe baza 
veniturilor obţinute prin punerea la 
dispoziţia utilizatorilor a 
infrastructurii primite în concesiune. 
 

30.   
 
Art.31(1) Punerea la dispoziţia 
utilizatorilor de către administraţii a 
terenurilor portuare care aparţin 
domeniului public se face numai prin 
contracte de concesiune, subconcesiune 
sau închiriere, în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Art. 31 se modifică şi va avea 
următorul cuprins. 
Art.31 (1) Punerea la dispoziţia 
utilizatorilor de către administraţii a 
terenurilor portuare care aparţin 
domeniului public se face numai prin 
contracte de concesiune, subconcesiune 
sau închiriere, în condiţiile legii. 
Subconcesionarea terenului portuar 
care aparţine domeniului public al 
statului aflat în administrarea 
administraţiilor portuare, se va face 
cu scopul desfaşurării în mod eficient 
a activităţilor portuare definite prin 
prezenta lege.  
 
 
 

34. Articolul 31 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art.31(1) Punerea la dispoziţia 
utilizatorilor de către administraţii a 
terenurilor portuare care aparţin 
domeniului public al statului se face 
prin contracte de subconcesiune sau 
închiriere, în condiţiile legii, cu scopul 
desfaşurării în mod eficient a 
activităţilor portuare definite prin 
prezenta lege. 
 
 
 
 
(2) Administraţiile se pot asocia cu 
operatori economici în vederea 
utilizării în comun a infrastructurilor 
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(2)Utilizatorii prevăzuţi la alin. (1) nu 
au dreptul să subconcesioneze sau să 
închirieze terenurile portuare ce le-au 
fost concesionate sau subconcesionate. 
 

 
 
 
(2) Utilizatorii prevăzuţi la alin. (1) nu 
au dreptul să subconcesioneze să 
închirieze sau sa cesioneze, în parte 
sau integral, terenurile portuare ce le-
au fost subconcesionate. Asocierea nu 
este permisă fără acordul 
administraţiei şi fără o renegociere a 
clauzelor contractului de 
subconcesiune. Utilizarea terenurilor 
portuare ca spaţii de depozitare fără 
realizarea unui trafic naval, conduce 
la renegocierea condiţiilor 
contractelor de subconcesiune şi după 
o perioadă de maxim 1 an în care nu 
se desfaşoară activitatea portuară 
stabilită, la rezilierea contractului de 
subconcesiune.  
(3) Activităţile care vor fi desfăşurate 
de către utilizatorii prevăzuţi la alin.(2) 
sunt cele stabilite în Capitolul III din 
prezenta lege. Orice alte activităţi se 
vor putea desfăşura numai cu acordul 
administraţiei şi în condiţii speciale, 
stabilite în funcţie de activitate. 
 
 

de transport naval, prin încheierea 
unor contracte de asociere, în 
condiţiile legii. 
(3) Utilizatorii prevăzuţi la alin. (1) nu 
au dreptul să subconcesioneze sau să 
închirieze terenurile portuare ce le-au 
fost subconcesionate şi nici să 
cesioneze în tot sau în parte 
contractele de subconcesiune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.   
___________________ 
 

 
___________________ 
 

35. După articolul 31 se introduce un 
nou articol, art.311, cu următorul 
cuprins:  
Art. 311 (1) Terenurile libere de 
sarcini, pot fi puse la dispoziția 
utilizatorilor prin contracte de 
subconcesiune, în condițiile legii.  
(2) Studiul de oportunitate al fiecărei 
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subconcesiuni în parte, elaborat în 
condițiile prevăzute de legislația în 
vigoare pentru concesiune, se aprobă 
de către minister.  
(3) Subconcesiunea prevăzută la alin. 
(1) se aprobă, în baza studiului de 
oportunitate prevăzut la alin. (2), 
prin hotărâre a Guvernului.  
(4) Procedura de atribuire a 
contractului de subconcesiune se 
poate demara exclusiv după 
aprobarea subconcesiuni potrivit 
dispoziţiilor alin. (3). 
 

32.   
 
Art.32(1) Caietele de sarcini ale 
concesiunii se elaborează de către 
concendenţi, iar în cazul subconcesiunii 
prevăzute la art. 29 şi art. 31 alin. (1) se 
elaborează de către concesionarii 
prevăzuţi la art. 30 alin. (2) şi se aprobă 
de către minister sau de autorităţile 
administraţiei publice locale, după caz. 
 
 
(2)Caietele de sarcini vor cuprinde în 
mod obligatoriu cel puţin: 
a)scopul/destinaţia/activităţile pentru 
care se concesionează/subconcesionează 
infrastructura respectivă; 
 
b)valoarea redevenţei; 
 
 
 
 

 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
25. La art.32 alin. (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(2) Caietele de sarcini vor cuprinde în 
mod obligatoriu cel puţin:  
a) suprafaţa/categoria de teren/scopul/ 
destinaţia/activităţile pentru care se 
subconcesionează infrastructura 
respectivă; 
 
b) criteriile de performanţă care vor 
trebui îndeplinite de operatorii portuari 
sau economici, beneficiari ai 
contractelor de subconcesiune: 

36. Articolul 32 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art.32(1) Caietele de sarcini ale 
concesiunii se elaborează de către 
concendenţi, iar în cazul subconcesiunii 
prevăzute la art. 29 şi art. 31 alin. (1) se 
elaborează de către concesionarii 
prevăzuţi la art. 30 alin. (2) şi se aprobă 
de către minister sau de autorităţile 
administraţiei publice locale, după caz. 
 
 
(2)Caietele de sarcini vor cuprinde în 
mod obligatoriu cel puţin: 
a)scopul/destinaţia/activităţile pentru 
care se concesionează/subconcesionează 
infrastructura respectivă; 
 
b)valoarea redevenţei; 
c) criteriile de performanţă stabilite 
în funcţie de zonele portuare şi 
activitatea propusă spre a fi 
efectuată, conform studiului de 
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1. pentru terenurile din categoria a) 
volumul minim de marfă anual ce va fi 
operat în/din nave prin danele aferente 
respectivei infrastructuri; 
2.pentru terenurile din categoria b) şi c), 
volumul mărfurilor pregătite pentru 
operare, valoarea investiţiilor, cifra de 
afaceri şi numărul de locuri de muncă 
create. 
c) modalitatea prin care se va diminua 
redevenţa, respectiv se va aplica 
penalizarea, în cazul în care criteriul de 
performanţă va fi mai mare, respectiv 
mai mic, decât cel stabilit prin caietul 
care va avea în vedere următoarele: 
1. În cazul terenurilor din categoria a), 
penalizarea pentru nerealizarea 
criteriului de performanţă stabilit prin 
contract va fi calculată astfel încât să se 
compenseze veniturile nerealizate de 
administraţie ca urmare a neoperării 
navelor. Penalizarile vor fi aceleaşi 
pentru categorii de terenuri şi 
infrastructuri portuare similare. 
Redevenţele vor fi diminuate procentual 
cu procentul volumului de marfă depăşit 
faţă de volumul de marfă stabilit prin 
contract şi la solicitarea operatorului se 
pot acorda prelungiri ale contractului de 
subconcesiune în limitele art 34 lit.a). 
2. Pentru terenurile care nu au acces 
direct la mare sau calea navigabilă 
respectiv terenurile din categoria b) şi 
c), criteriile de atribuire vor fi stabilite 
în ordinea importanţei lor astfel: 
2.1. volumul mărfurilor pregătite pentru 
preluare pe nave; 

oportunitate; 
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c)măsurile de protecţie a mediului; 
 
 
 
d)volumul minim de marfă anual ce 
va fi operat în/din nave prin danele 
aferente respectivei infrastructuri; 
e)sumele cu care se va diminua, 
respectiv se va majora redevenţa, în 
cazul în care volumul de marfă 
operat în danele aferente respectivei 
infrastructuri este mai mare, 
respectiv mai mic, decât volumul 
minim de marfă stabilit prin caietul 
de sarcini; 
f)regimul bunurilor realizate prin 
programele de investiţii pe 
infrastructura de transport naval 

2.2. valoarea investiţiilor care devin 
bunuri de retur; 
2.3. cifra de afaceri realizată din 
activitatea desfaşurată în perimetrul 
portuar şi numărul de locuri de muncă 
permanente create; Redevenţele vor 
scădea procentual pentru criteriile de 
performanţă depăşite şi vor creşte tot 
procentual în cazul scăderii criteriilor de 
performanţă convenite prin contract.  
4. În cazul în care operatorii portuari, nu 
pot asigura realizarea condiţiilor 
minime de exploatare eficientă ale 
acestora, aprobate prin ordin al 
ministrului transporturilor, vor fi 
obligaţi să elibereze infrastructura 
portuară, total sau parţial, dacă prin 
contractul de subconcesiune nu se  
prevede altfel;   
d) măsurile de protecţie a mediului; 
 
 
 
e) valoarea redevenţei; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) regimul bunurilor realizate prin 
programele de investiţii pe 
infrastructura de transport naval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) modalitatea de 
stimulare/penalizare pentru 
realizarea/nerealizarea criteriilor de 
performanţă prevăzuţi la lit.c); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) regimul bunurilor realizate prin 
programele de investiţii pe 
infrastructura de transport naval 
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concesionată/subconcesionată la 
încetarea contractului de 
concesiune/subconcesiune. 
 
 

subconcesionată la încetarea 
contractului de concesiune/ 
subconcesiune. 
 
26. La art. 32, după alin. (2) se 
introduce un nou alin. (3) cu 
următorul cuprins: 
(3) Operatorii care îşi propun să 
investească peste 300 euro/mp,  teren  
subconcesionat, beneficiază de termenul 
maxim de subconcesiune şi este 
exceptat de la clauza de performanţă 
legată de volumul de marfă anual, 
pentru o perioadă de 10 ani. 
 

concesionată/subconcesionată la 
încetarea contractului de 
concesiune/subconcesiune. 
 
Se elimină 

33.   
 
 
Art.33 a)valoarea redevenţei; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. La art.33, literele a), b) şi c) se 
modifică, iar după lit.d) se introduce 
o nouă literă e) cu următorul cuprins: 
a) volumul minim de mărfuri ce trebuie 
operat anual în/din nave prin danele 
aferente infrastructurii subconcesionate 
pentru terenurile din categoria a), şi 
criteriile de performanţă pentru 
terenurile din categoria b) şi c). 
1. La stabilirea volumului de marfă 
realizat prin operaţiuni de 
încărcare/descărcare nave se va ţine 
cont de tipul cheului, dana de operare şi 
categoriile de marfă, unitatea de masură 
fiind tona convenţională/metru liniar de 
cheu sau se poate calcula şi la 
TRN/metru liniar de cheu. 
2. volumele de marfă stabilite, nu vor 
putea fi diferite în cadrul aceleiaşi zone 
de operare cu aceleaşi caracteristici ale 
infrastructurii şi/sau sorturi de marfă. 
3. volumul minim de marfă pentru 

37. La articolul 33, literele c) şi d) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ 
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b)programul şi valoarea investiţiilor pe 
care ofertantul propune să le efectueze 
pe durata contractului; 
 
 
c)volumul minim de mărfuri ce 
trebuie operat anual în/din nave prin 
danele aferente infrastructurii 
concesionate/ subconcesionate, după 
caz; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)programul şi valoarea investiţiilor 
pentru măsurile de protecţie a 
mediului, după caz. 
 

fiecare port în parte va fi aprobat prin 
ordin al ministrului transporturilor, la 
propunerea administraţiilor; 
b) programul şi valoarea investiţiilor pe 
care ofertantul propune să le efectueze 
pe durata contractului, precum şi 
numărul mediu anual al locurilor de 
muncă nou create; 
c) valoarea redevenţelor pentru 
utilizarea terenurilor şi infrastructurii 
portuare se vor stabili în funcţie de 
categoriile de teren şi infrastructuri 
portuare, şi vor fi calulate în funcţie de 
lungimea accesului la apă: cheului a 
suprafeţei de teren şi a gradului de 
amenajare a acestuia, cheuri, dane, 
platforme, căi ferate etc. 
1. Pentru terenurile fără ieşire la apă 
redevenţele se vor calcula în funcţie de 
gradul de amenajare şi facilităţile pe 
care le oferă. 
2. Redevenţele vor avea aceeaşi valoare 
pentru aceeaşi categorie de teren. 
__________________ 
 
 
e) operatorii care optează pentru 
preluarea în subconcesiune a terenurilor 
din categoria a) la pachet cu un teren de 
categoria b) sau c) vor avea prioritate la 
atribuirea contractelor. 
 

 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
c) modul/nivelul de îndeplinire a 
criteriile de performanţă prevăzute în 
caietul de sarcini; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) măsuri de protecţia mediului, după 
caz. 
 
Se elimină 

34.   
 
 
 
Art.34 Contractele de concesiune/ 

28. La art.34 se modifică partea 
introductivă, lit.a) şi f), iar după i) se 
introduc două noi litere j) şi k) cu 
următorul cuprins:   
Art. 34 - Contractele de subconcesiune 

38. La articolul 34 literele a),  e) – i) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  
 
Se elimină 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ 
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subconcesiune vor cuprinde cel puţin: 
a)perioada pentru care se 
concesionează/subconcesionează 
infrastructura. În cazul în care în oferta 
câştigătoare s-a prevăzut efectuarea 
programelor de investiţii, perioada 
contractului se stabileşte ţinându-se cont 
de valoarea şi de perioada de amortizare 
a investiţiei. Perioada contractului de 
subconcesiune nu poate depăşi perioada 
pentru care concesionarul prevăzut la 
art. 30 alin.(2) a primit în concesiune 
respectiva infrastructură, în cazul în 
care în oferta câştigătoare nu este 
prevăzută efectuarea unor programe 
de investiţii corespunzătoare, 
perioada contractului nu poate depăşi 
5 ani; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)volumul minim de mărfuri prevăzut 
în ofertă ce urmează a fi operat anual 
în/din nave prin danele aferente 
infrastructurii, după caz; 
 
f) procentul de creştere, respectiv de 
scădere, a volumului de mărfuri 
prevăzut la lit. e), pentru care se 

vor cuprinde cel puţin: 
a) perioada pentru care se 
subconcesionează infrastructura. În 
cazul în care în oferta câştigătoare s-a 
prevăzut efectuarea programelor de 
investiţii, perioada contractului se 
stabileşte ţinându-se cont de valoarea şi 
de perioada de amortizare a investiţiei. 
Perioada contractului de subconcesiune 
nu poate depăşi perioada pentru care 
concesionarul prevăzut la art.30 alin.(2) 
a primit în concesiune respectiva 
infrastructură. În cazul în care în oferta 
câştigătoare nu este prevăzută 
efectuarea unor programe de investiţii 
corespunzătoare, perioada contractului 
nu poate depăşi 5 ani. În cazul în care 
pe parcursul derulării contractului de 
subconcesiune subconcesionarul 
doreşte să efectueze investiţii majore 
care conduc la creşterea gradului de 
utilizare a infrastructurii portuare cu 
impact economic şi social, contractul 
de subconcesiune se poate prelungi 
până la durata maxima posibilă la 
data modificării şi cu posibilitatea de 
a fi prelungit cu  cel mult jumătate 
din durata contractului de concesiune 
deţinut de concedent. 
 
 
 
 
 
f) penalizarea sau bonificarea pentru 
realizarea criteriului de performanţă 
 

 
„a) perioada pentru care se 
concesionează/subconcesionează 
infrastructura. Perioada contractului de 
subconcesiune nu poate depăşi perioada 
pentru care concesionarul prevăzut la 
art. 30 alin. (2) a primit în concesiune 
respectiva infrastructură. În cazul în 
care în oferta câştigătoare s-a prevăzut 
efectuarea unor programe de investiţii a 
căror perioadă de amortizare depășește 
perioada limită a contractului de 
concesiune prevăzut la art. 30 alin. (2), 
succesorul în drepturi al administrației 
este obligat să încheie cu 
subconcesionarul un contract de 
subconcesiune în aceleași condiții pe o 
durată egală cu perioada rămasă până la 
amortizarea integrală a investițiilor 
realizate;”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) criteriile de performanţă stabilite 
în funcţie de zonele portuare şi 
activitatea propusă spre a fi 
efectuată, conform studiului de 
oportunitate; 
f) modalitatea de 
stimulare/penalizare pentru 
realizarea/nerealizarea criteriilor de 
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aplică un procent de scădere, 
respectiv de creştere, a redevenţei 
prevăzute la lit.b); 
g)programul şi valoarea investiţiilor 
privind protecţia mediului şi graficul 
de execuţie, după caz; 
h)condiţia de reziliere unilaterală de 
către concedent fără notificare 
prealabilă în cazul nerespectării 
graficului de execuţie a programului de 
investiţii prevăzut la lit. d), dacă 
modificarea graficului nu a fost 
aprobată de respectivul concedent, iar 
cauzele de nerespectare a graficului îi 
sunt imputabile operatorului economic, 
sau în cazul neplăţii redevenţei pe o 
perioadă de 3 luni consecutive, din 
cauze imputabile operatorului 
economic; 
i)regimul bunurilor realizate prin 
programul de investiţii pe infrastructura 
de transport naval 
concesionată/subconcesionată la 
încetarea contractului de 
concesiune/subconcesiune. 
 

 
 
 
___________________ 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) analiza modului de exploatare a 
teritoriului portuar de către operatorii 
portuari care au contract de 
subconcesiune, se face anual, iar în 
cazul neîndeplinirii condiţiilor minime 
timp de maxim 5 ani contractul se 
reziliază, iar operatorul portuar va 
elibera teritoriul portuar fără a beneficia 
de nici un fel de compensaţii pentru 
investiţiile sau construcţiile realizate şi 

performanţă prevăzute la litera d); 
 
 
g) măsuri de protecţia mediului, după 
caz; 
 
h) clauze de reziliere a contractului 
pentru neplata redevenţei, din cauze 
imputabile operatorului şi 
nerespectarea graficului de execuţie a 
programului de investiţii prevăzut la lit. 
d), dacă modificarea graficului nu a fost 
aprobată de respectivul concedent, iar 
cauzele de nerespectare a graficului îi 
sunt imputabile operatorului economic; 
 
 
 
 
i) regimul bunurilor realizate prin 
programul de investiţii pe infrastructura 
de transport naval concesionată/ 
subconcesionată la încetarea 
contractului de 
concesiune/subconcesiune şi 
modalitatea de despăgubire. 
 
Se elimină 
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în curs de realizare până la data 
rezilierii contractului de subconcesiune. 
k)  la finalizarea contractului de 
subconcesiune. Subconcesionarul are 
dreptul de a subconcesiona în 
continuare  infrastuctura portuară şi a 
închiria bunurile realizate rămase în 
proprietatea administraţiei prin 
încredinţare directă. 
 

 
 
Se elimină 

35.   
___________________ 
 

 
___________________ 
 

39. După articolul 34 se introduce un 
nou articol,  art.341, cu următorul 
cuprins:  
Art. 341 (1) Punerea la dispoziţia 
utilizatorilor de către administraţii a 
terenurilor portuare care aparţin 
domeniului public al unităţii 
administrativ-teritoriale se poate face 
prin contracte de închiriere, în 
condiţiile legii. 
(2) Administraţiile se pot asocia cu 
operatori economici în vederea 
utilizării în comun a infrastructurilor 
de transport naval prevăzute la 
alin.(1), prin încheierea unor 
contracte de asociere, în condiţiile 
legii. 
 
 

 

36.   
 
Art. 35 Închirierea infrastructurii de 
transport naval se face în conformitate 
cu regulamentul aprobat prin ordin al 
ministrului transporturilor şi 
infrastructurii, respectiv prin hotărâre 
a autorităţii administraţiei publice 

29. Art.35 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 35 a) Închirierea infrastructurii de 
transport naval care face parte din 
domeniul public este interzisă. 
b) Contractele de închiriere existente se 
vor transforma în contracte de 
subconcesiune într-o perioadă de maxim 

40. Art.35 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art.35 (1) Închirierea infrastructurii de 
transport naval se face în conformitate 
cu regulamentul aprobat prin ordin al 
ministrului transporturilor, respectiv 
prin hotărâre a autorităţii administraţiei 
publice locale, după caz. Prin 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ 
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locale, după caz. Prin regulament se 
stabilesc categoriile de infrastructură 
care pot fi închiriate, modalitatea de 
atribuire a acestora, contractul-cadru 
de închiriere şi cerinţele minime 
conform acestuia. 
 

5 ani de la publicarea prezentei legi. 
c) Închirierea infrastructurii portuare 
care face parte din domeniul privat, se 
va face pe baza reglementărilor stabilite 
de proprietarul acesteia. 
d) Administraţiile portuare pot să 
inchirieze activele şi elementele de 
suprastructură aflate în proprietatea sau 
administrarea sa. 
 

regulament se stabilesc categoriile de 
infrastructură care pot fi închiriate şi 
modalitatea de atribuire a acestora. 
 
 
 
 
 
 
(2) Contractele de închiriere de 
infrastructură de transport naval se 
vor încheia pe o perioadă care nu va 
putea depăşi perioada concesiunii 
prevăzute la art. 30 alin. (2) si vor 
contine cel putin clauzele prevazute la 
art. 34 alin. a), b), c), e), f), h) si i).  
 
(3) În cazul în care prin contractul de 
închiriere s-a reglementat obligaţia 
locatarului de a efectua programe de 
investiţii a căror perioadă de 
amortizare depăşeşte perioada limită 
a contractului de concesiune prevăzut 
la art. 30 alin. (2), succesorul în 
drepturi al administraţiei este obligat 
să încheie cu locatarul un contract de 
închiriere în aceleaşi condiţii pe o 
durată egală cu perioada rămasă 
până la amortizarea integrală a 
investiţiilor realizate.”  
 

37.   
 
Art.3 (1) Tarifele prevăzute în 
contractele de prestări servicii, 
percepute pentru utilizarea 
infrastructurii de transport naval în 

 
 
___________________ 
 
 
 

41. Art.37 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.37(1) Pentru prestarea serviciilor 
prevăzute la art. 36, precum şi pentru 
alte activităţi şi servicii furnizate de 
către acestea, administraţiile stabilesc 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ. 
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conformitate cu prevederile art. 36, 
precum şi tarifele pentru alte activităţi 
şi servicii prestate de administraţii se 
stabilesc de către administraţii, în mod 
nediscriminatoriu. 
(2)Stabilirea tarifelor se face pe baza 
unor norme de fundamentare întocmite 
de administraţii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. La art. 37, după alin.(2), se 
introduc trei alineate noi, (3), (4) şi 
(5) cu următorul cuprins: 
(3)Tarifele percepute navelor 
maritime care navigă pe căile 
navigabile interioare ale României şi 
în porturi se vor calcula şi aplica 
numai în funcţie de tonajul brut şi 
tonajul net, consemnate în certificatul 
de tonaj eliberat de administraţiile 
statelor sub pavilionul cărora se află 
navele, în conformitate cu Convenţia 
internatională de măsurare a 
tonajelor, încheiată la Londra la 23 
iunie 1969, la care România a aderat 
prin Decretul Consiliului de Stat nr. 
23/1976. 
(4)Tarifele percepute navelor 
maritime fără marfă se vor calcula la 
tonajul navei în balast, iar pentru 
navele de navigaţie interioară la 

tarife în mod nediscriminatoriu. 
 
 
 
 
(2) Stabilirea tarifelor se face pe baza 
unor norme de fundamentare întocmite 
de administraţii pe baza datelor din 
contabilitatea de gestiune a 
respectivei administraţii, în urma 
consultării prealabile a operatorilor 
economici. 
(3) Orice modificare a tarifelor 
prevăzute la alin. (1) se face numai în 
ultimul trimestru al anului în curs 
pentru anul următor.  
 
Se elimină 
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tonajul gol conform certificatului de 
tonaj. 
(5) Navele care staţionează în radă nu 
se taxează. 
 

38.   
 
Art. 38 Sumele obţinute din chirii, 
redevenţe şi din tarifele prevăzute la art. 
37 constituie venituri proprii ale 
administraţiilor şi se utilizează în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

31. Art.38 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 38 Sumele obţinute din chirii, 
redevenţe şi din tarifele prevăzute la 
art.37 constituie venituri proprii ale 
administraţiilor şi se utilizează în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, 
după cum urmează: 
a) Pentru functionarea administraţiei, 
din veniturile realizate se vor putea 
utiliza un procent de maxim 60%. 
Procentul va fi stabilit anual prin 
bugetul de venituri şi cheltuieli al 
administraţiei şi va fi unul din criteriile 
de performanţă pentru conducerea 
executivă.  
b) Profitul anual realizat de 
administraţii va fi utilizat în proportie 
de 90% la fondul de investiţii şi la 
completarea cheltuielilor pentru 
repararea şi intreţinerea infrastructurii 
portuare, iar 10% se va distribui 
acţionarilor şi salariaţilor. 
c) Modul de distribuire se va stabili de 
consiliile de administraţie ale 
administraţiilor. 
 

42. Articolul 38 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art.38-(1) Sumele obţinute din chirii, 
redevenţe şi din tarifele prevăzute la art. 
37 constituie venituri proprii ale 
administraţiilor şi se utilizează în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
(2) Prin derogare de la art. 1 alin. (1) 
lit. f) din Ordonanţa Guvernului 
nr.64/2001 privind repartizarea 
profitului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile 
comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile 
autonome, cu modificările şi 
completările ulterioare, maximum 
25% din profitul contabil rămas după 
deducerea impozitului pe profit se 
constituie vărsăminte la bugetul de 
stat sau local, în cazul regiilor 
autonome, ori dividende, în cazul 
societăţilor naţionale, companiilor 
naţionale şi societăţilor cu capital 
integral sau majoritar de stat.” 
 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ 

39.   
___________________ 
 

 
___________________ 
 

43. După articolul 40 se introduce un 
nou articol, art.401, cu următorul 
cuprins:  
Art.401 (1) Pentru a asigura 
transparenţa şi un climat 
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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), asociaţiilor 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. 
(3) Administraţiile au obligaţia de a 
publica pe web site-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) In termen de 12 luni de la 
publicarea contractelor conform alin. 
(3), contractele existente se vor 
modifica conform noilor prevederi 
legale. 
 

40.   
 
Art.41(1) Operatorii economici care 
desfăşoară activităţi de transport naval 
în porturi şi pe căile navigabile 

32. La art.41, alin.(1) al se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art.41(1) Operatorii economici care 
desfăşoară activităţi de transport naval 
în porturi şi pe căile navigabile 

Se elimină 
 
 
 
 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ 
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interioare au obligaţia să transmită 
administraţiilor în a căror zonă îşi 
desfăşoară activitatea toate datele 
solicitate de către acestea privind 
volumul de marfă operat, portul de 
încărcare/descărcare a mărfurilor, 
numărul de nave operate şi normele de 
operare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interioare au obligaţia să transmită 
administraţiilor în a căror zonă îşi 
desfăşoară activitatea toate datele 
solicitate de către acestea privind 
volumul mărfurilor care intră sau ies 
în şi de pe teritoriul portuar, 
locaţia/portul de încărcare/descărcare 
a mărfurilor, mijloacele de transport 
operate şi normele de operare. 
 
33. La art.41, după alin.(1) se 
introduce un nou alin.(11) cu 
următorul cuprins: 
(11) Agenţii economici care desfăşoară 
activităţi conexe transportului naval sau 
alte activităţi, sunt obligaţi să comunice 
administraţiei datele principale ale 
rezultatelor activităţii lor. Administraţia 
va stabili şi comunica fiecărui agent 
economic datele pe care urmează să le 
transmită. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 

41.   
 
Art.42(1)Ministerul are dreptul de a 
controla administraţiile în ceea ce 
priveşte modul de administrare şi de 
utilizare a infrastructurii de transport 
naval, modul în care respectă 
regulamentul portuar, precum şi 
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. 
 

34. Art.42 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.42 (1) Ministerul are dreptul de a 
controla administraţiile în ceea ce 
priveşte modul de administrare şi de 
utilizare a infrastructurii de transport 
naval, modul în care respectă 
regulamentul portuar, precum şi 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. 
 
 

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. 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ, 
Consiliului 
Concurentei 
si 
Operatorilor 
portuari 
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(2)Din organele de conducere ale 
administraţiilor vor face parte 
reprezentanţi ai ministerului şi, după 
caz, ai acţionarilor, iar în cazul în 
care infrastructura portuară este 
administrată de autorităţile 
administraţiei publice locale, şi 
reprezentanţii acestora, dacă prin 
lege nu se prevede altfel. 
 

(2) Din organele de conducere ale 
administraţiilor vor face parte: 
a) un reprezentant al Ministerului 
Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe 
economice şi cu experienţă în domeniul 
economic, contabilitate, de audit sau 
financiar de cel puţin 5 ani de la data 
obţinerii diplomei de studii superioare; 
b) un reprezentant al ministerului sau 
administratorului infrastructurii de 
transport, cu experienţă de cel puţin 5 
ani în domeniul de activitate al regiei 
autonome şi/sau în activitatea de 
administrare de societăţi comerciale ori 
regii autonome; 
c) 3 - 5 persoane, cu studii superioare în 
domeniul de activitate al administraţiei 
şi cu minim 5 ani experienţă în 
administrarea/managementul unor 
administraţii, regii autonome, companii 
sau societăţi nationale profitabile din 
domeniul de activitate al administraţiei, 
inclusiv operatori economici din 
sectorul privat. Din consiliul de 
administratie poate face parte şi un 
reprezentat al organizaţiilor operatorilor 
portuari şi armatorilor. 
(3) Funcţionarii publici selectaţi în 
conformitate alin.(2) pot face parte doar 
dintr-un singur consiliu de 
administraţie. 
 
(4) Regiile şi companiile naţionale 
administratore a infrastructurilor 
portuare şi de căi navigabile nu se 
supun reglementărilor OUG 
nr.109/2011 privind guvernanţă 

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor 
alin.(1) ministerul sau autorităţile 
publice locale, după caz, pot coopta 
specialişti 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 
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corporatistă a întreprinderilor publice, 
conducerea acestora fiind numită prin 
ordin al Ministrului transporturilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Directorul general, va fi numit tot 
prin ordin de ministru şi va beneficia de 
un contract de mandat pe o durata de 4 
ani cu posibilitatea de prelungire pe 
aceeaşi perioadă. Numărul de mandate 
nu sunt limitate. 
(6) Persoanele care vor face parte din 
conducerea executivă, inclusiv 
directorul general, vor avea o experienţă 
în domeniul de activitate al 
administraţiei de cel puţin 10 ani. 
(7) La data intrării în vigoare a 
prezentei legi contractele de mandat 
încheiate în temeiul OUG nr. 109/2011 
se reziliază, fără plata de compensaţii 
sau daune. 
(8) La nivelul fiecărui port maritim 
inclusiv cele de pe Dunărea maritimă, 
se constituie Comandamentul Portului 
format din consucătorii administraţiilor 
portuare şi de căi navigabile, căpitănia 
portului, inspectoratul navigţiei civile, 

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 
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.” 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
Se elimină 
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autoritatea vamală, poliţia de frontieră, 
poliţia transporturi, reprezentanţii 
autorităţilor locale, înţelegându-se 
primărie şi/sau consiliul judeţean, al 
prefecturii precum şi un reprezentant al 
armatorilor şi operatorilor portuari. 
(9) Principala atribuţie a 
Comandamentului este de a analiza 
activitatea din domeniul portuar şi de 
apropune măsuri de îmbunătăţire şi 
rentabilizare a acesteia. Regulamentul 
de funcţionare a Comandamentului 
Portului se va stabili prin ordin de 
ministru. 
 

 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 

42.   
 
 
Art.44(3) Alocarea danelor şi ordinea 
intrării în port se stabilesc în funcţie de 
solicitările operatorilor economici care 
desfăşoară activităţi de 
încărcare/descărcare nave şi 
îmbarcare/debarcare pasageri. Au 
prioritate în aceste alocări operatorii 
economici ale căror elemente de 
suprastructură se află în danele 
respective sau cărora le-au fost 
impuse condiţii de trafic/performanţă 
la încheierea contractelor de 
închiriere/concesiune/subconcesiune. 
   

 
 
 
 
___________________ 
 

45. La articolul 44, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
(3) Alocarea danelor şi ordinea intrării 
în port se stabilesc în funcţie de 
solicitările operatorilor economici care 
desfăşoară activităţi de 
încărcare/descărcare nave şi 
îmbarcare/debarcare pasageri. Au 
prioritate în aceste alocări operatorii 
economici ale căror elemente de 
suprastructură se află în danele 
respective. 

 

43.   
 
Art.45 Administraţiile urmăresc şi iau 
măsurile necesare pentru ca traficul de 
mărfuri în port şi modul de depozitare a 

 
 
___________________ 
 

46. Articolul 45 se modifică şi va avea 
următorul conţinut:  
Art.45 Administraţiile urmăresc şi iau 
măsurile necesare pentru ca traficul de 
mărfuri în port şi modul de depozitare a 
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acestora şi, în special, a mărfurilor 
periculoase să nu afecteze siguranţa şi 
securitatea infrastructurii portuare şi 
operarea navelor. 
 
 

acestora şi, în special, a mărfurilor 
periculoase să nu afecteze mediul 
înconjurător, siguranţa şi securitatea 
infrastructurii portuare şi operarea 
navelor. 
 

44.   
 
 
Art. 46 În porturile sau în zonele din 
porturi în care nu s-a instituit 
obligativitatea pilotajului sau a 
remorcajului administraţia poate 
impune ca navele, indiferent de 
pavilionul pe care îl arborează, să ia un 
pilot şi/sau să fie asistate în timpul 
manevrelor de un remorcher, în cazurile 
în care: 
 
 
 
a)navele sau încărcătura acestora 
constituie o ameninţare iminentă pentru 
mediu; aceste categorii de nave şi de 
mărfuri trebuie făcute publice în 
prealabil prin regulamentul de 
exploatare a portului sau prin avize 
către navigatori; 
 
b)navele au corpul, maşinile sau 
echipamentele deteriorate şi acestea 
influenţează în mod substanţial 
siguranţa navigaţiei, caz în care se va 
solicita şi avizul căpităniei de port. 
 

35. Art.46 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
Art. 46 În porturile sau în zonele din 
porturi în care nu s-a instituit 
obligativitatea pilotajului administraţia 
poate impune ca navele, indiferent de 
pavilionul pe care îl arborează, să 
solicite administratiei portuare sau de 
căi navigabile pilot care va asista 
comandantul navei pe durata navigaţiei 
sau a manevrelor şi/sau să fie asistate în 
timpul manevrelor de un 
remorcher/remorchere , în cazurile în 
care: 
a) navele sau încărcătura acestora 
constituie o ameninţare iminentă pentru 
mediu; aceste categorii de nave şi de 
mărfuri trebuie făcute publice în 
prealabil prin regulamentul de 
exploatare a portului sau prin avize 
către navigatori; 
 
b) navele au corpul, maşinile sau 
echipamentele deteriorate şi acestea 
influenţează în mod substanţial 
siguranţa navigaţiei, caz în care se va 
solicita şi avizul căpităniei de port. 
 

47. La articolul 46, litera b) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
b) navele au corpul, maşinile sau 
echipamentele avariate şi acestea 
influenţează în mod substanţial 
siguranţa navigaţiei, caz în care se va 
solicita şi avizul căpităniei de port. 

 

45.   
 

36. Art.47 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

48. La articolul 47 alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  

 



 56 

0 1 2  4 
Art.47(1)Serviciile de siguranţă se 
desfăşoară sub controlul statului, prin 
minister. 
 
 
(2)Sunt considerate servicii de siguranţă 
pilotajul navelor maritime la intrarea şi 
ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi 
port şi pe căile navigabile interioare, şi 
remorcajul de manevră al navelor 
maritime în porturi. 

Art.47(1) Serviciile de siguranţă se 
desfăşoară sub controlul statului, prin 
minister, respectiv prin  unităţile 
subordonate, administraţiile portuare 
si de cai navigabile. 
(2) Se consideră serviciu public de 
siguranţă pilotajul navelor maritime la 
intrarea şi ieşirea din porturi, între 
danele aceluiaşi port şi pe căile 
navigabile interioare. 

Se elimină 
 
 
 
 
(2) Sunt considerate servicii de 
siguranţă pilotajul navelor maritime şi 
fluvio-maritime la intrarea şi ieşirea 
din porturi, între danele aceluiaşi port şi 
pe căile navigabile interioare, şi 
remorcajul de manevră al navelor 
maritime şi fluvio-maritime în porturi. 
 

46.   
 
Art.48   Serviciile de siguranţă sunt 
prestate tuturor utilizatorilor care 
apelează la ele, pe o bază permanentă, 
nediscriminatorie, uniformă şi continuă, 
în condiţii egale în ceea ce priveşte 
calitatea, timpul şi preţul. 
 

37. Art.48 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.48 Serviciul de siguranţă este 
prestat tuturor utilizatorilor care 
apelează la el, pe o bază permanentă, 
nediscriminatorie, uniformă şi continuă, 
în condiţii egale în ceea ce priveşte 
calitatea, timpul şi preţul. 
 

Se elimină  

47.   
 
 
 
Art.50(1)Pilotajul navelor maritime în 
porturile unde s-a instituit 
obligativitatea efectuării acestui serviciu 
se asigură de către administraţiile 
portuare: 
a)prin corpul de piloţi aparţinând 
administraţiei; 
b)prin intermediul unor operatori 
economici specializaţi, autorizaţi în 
conformitate cu prevederile art. 19 alin. 
(2), pe bază de contract încheiat în mod 

38. Art.50 se modifica  şi va avea 
următorul conţinut:      
 
 
Art.50 (1) Pilotajul navelor maritime în 
porturile unde s-a instituit 
obligativitatea efectuării acestui serviciu 
se asigură de către administraţiile 
portuare: 
a) prin corpul de piloţi aparţinând 
administraţiei; 
b) prin intermediul unor operatori 
economici specializaţi, autorizaţi în 
conformitate cu prevederile art. 19 alin. 
(2), pe bază de contract de cadru de 

49. La articolul 50 preambulul 
alineatului (1) şi alineatul (6) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  
Art.50(1) Pilotajul navelor maritime şi 
fluvio-maritime în porturile unde s-a 
instituit obligativitatea efectuării acestui 
serviciu se asigură de către 
administraţiile portuare: 
Se elimină 
 
Se elimină 
 
 
 

Conform 
observaţiilor  
Ministerului 
Transporturil
orsi 
Administratii 
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nediscriminatoriu între administraţie şi 
respectivii operatori economici; 
 
 
 
 
c)prin concesionarea serviciului de 
pilotaj, în condiţiile legii, de către 
administraţie către operatori economici 
specializaţi, autorizaţi în conformitate 
cu prevederile art. 19 alin. (2). 
(2)În cazul în care în porturile prevăzute 
la alin. (1) nu există niciun operator 
economic autorizat care poate să 
efectueze serviciul de pilotaj prevăzut 
sau în situaţia imposibilităţii derulării, 
din motive obiective, a contractelor de 
concesiune încheiate, furnizarea acestor 
servicii va fi asigurată de către 
administraţii şi de către operatori 
economici autorizaţi conform 
prevederilor art. 19 alin. (2), pe bază de 
contracte atribuite în condiţiile legii. 
(3)În cazul în care pilotajul este realizat 
de operatori economici autorizaţi, 
aceştia comunică administraţiilor 
tarifele de pilotaj şi facilităţile acordate. 
(4)Administraţiile fac publice lista 
operatorilor economici autorizaţi cu 
care au încheiat contracte pentru pilotaj, 
tarifele practicate şi facilităţile acordate 
de aceştia. 
(5)Pentru folosirea infrastructurii 
portuare, operatorii economici prevăzuţi 
la alin. (1) plătesc un tarif stabilit de 
administraţie. 
(6)Modul de derulare a serviciului de 

servicii de asigurare a personalului 
brevetat necesar, care va  conţine 
criterii minime obligatorii, încheiat în 
mod nediscriminatoriu între 
administraţie şi respectivii operatori 
economici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Administraţiile fac publice lista 
operatorilor economici autorizaţi cu 
care au încheiat contracte pentru pilotaj, 
tarifele practicate şi facilităţile acordate 
de aceştia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)Modul de derulare a serviciului de 
pilotaj al navelor maritime se aprobă 
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pilotaj al navelor maritime se aprobă 
prin ordin al ministrului transporturilor 
şi infrastructurii. 
 

(3) Modul de derulare a serviciului de 
pilotaj al navelor maritime se aprobă 
prin ordin al ministrului transporturilor. 
 
(4) Tarifele pentru serviciul de pilotaj 
vor fi aprobate prin ordin de ministru 
la propunerea administraţiilor.     
 

prin ordin al ministrului transporturilor. 
 
Se elimină 

48.   
 
Art.51(1) Pilotajul navelor maritime pe 
sectorul de Dunăre cuprins între rada 
portului Sulina şi Brăila se desfăşoară în 
conformitate cu prevederile prezentei 
ordonanţe şi cu prevederile Convenţiei 
despre regimul navigaţiei pe Dunăre, 
semnată la Belgrad la 18 august 1948, 
ratificată de România prin Decretul nr. 
298/1948. 
(2)Tarifele de pilotaj pentru pilotajul 
navelor maritime prevăzut la alin. (1) se 
propun de către Regia Autonomă 
"Administraţia Fluvială a Dunării de 
Jos" Galaţi şi se aprobă prin ordin al 
ministrului transporturilor şi 
infrastructurii. 
(3)Pilotajul navelor maritime prevăzut 
la alin. (1), precum şi manevrele de 
sosire şi plecare din porturile Sulina, 
Tulcea, Galaţi şi Brăila se asigură de 
către Regia Autonomă "Administraţia 
Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi: 
 
 
a)prin corpul propriu de piloţi; 
b)prin piloţi autorizaţi de către Regia 
Autonomă "Administraţia Fluvială a 

39. Art. 51 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.51(1) Pilotajul navelor maritime pe 
sectorul de Dunăre cuprins între rada 
portului Sulina şi Brăila se desfăşoară în 
conformitate cu prevederile prezentei 
ordonanţe şi cu prevederile Convenţiei 
despre regimul navigaţiei pe Dunăre, 
semnată la Belgrad la 18 august 1948, 
ratificată de România prin Decretul 
nr. 298/1948. 
(2) Tarifele de pilotaj pentru pilotajul 
navelor maritime prevăzut la alin. (1) se 
propun de către Regia Autonomă 
"Administraţia Fluvială a Dunării de 
Jos" Galaţi şi se aprobă prin ordin al 
ministrului transporturilor. 
 
(3) Pilotajul navelor maritime prevăzut 
la alin. (1), precum şi manevrele de 
sosire şi plecare din porturile Sulina, 
Tulcea, Galaţi şi Brăila se asigură de 
către Regia Autonomă "Administraţia 
Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi: 
 
 
a) prin corpul propriu de piloţi; 
b) prin piloţi autorizaţi de către Regia 
Autonomă "Administraţia Fluvială a 

50. Articolul 51 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.51(1) Pilotajul navelor maritime şi 
fluvio-maritime pe sectorul de Dunăre 
cuprins între rada portului Sulina şi 
Brăila se desfăşoară în conformitate cu 
prevederile prezentei legi şi cu 
prevederile Convenţiei despre regimul 
navigaţiei pe Dunăre, semnată la 
Belgrad la 18 august 1948, ratificată de 
România prin Decretul nr. 298/1948. 
(2) Tarifele de pilotaj pentru pilotajul 
navelor maritime şi fluvio-maritime 
prevăzut la alin. (1) se propun de către 
Regia Autonomă "Administraţia 
Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi şi se 
aprobă prin ordin al ministrului 
transporturilor. 
(3) Pilotajul navelor maritime şi fluvio-
maritime prevăzut la alin. (1), precum 
şi manevrele de intrare/ieşire în/din 
porturile  Sulina, Tulcea, Galaţi şi 
Brăila, precum şi pilotajul în aceste 
porturi se asigură de către Regia 
Autonomă "Administraţia Fluvială a 
Dunării de Jos" Galaţi: 
a)prin corpul propriu de piloţi; 
b)prin piloţi autorizaţi de către Regia 
Autonomă "Administraţia Fluvială a 

 

http://idrept.ro/00033498.htm
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Dunării de Jos" Galaţi, pe bază de 
contract de prestări de servicii încheiat 
în baza criteriilor impuse prin 
contractul-cadru de către Regia 
Autonomă "Administraţia Fluvială a 
Dunării de Jos" Galaţi cu respectivii 
piloţi ca persoane fizice sau ca operatori 
economici autorizaţi în condiţiile art. 19 
alin. (2); 
c)prin concesionarea serviciului de 
pilotaj, în condiţiile legii, către 
operatorii autorizaţi în conformitate 
cu prevederile art. 19 alin. (2). 
(4)Modul de desfăşurare a serviciului de 
pilotaj prevăzut la alin. (1) se aprobă 
prin ordin al ministrului transporturilor 
şi infrastructurii. 
(5)În cazurile prevăzute la alin. (3), 
piloţii, persoane fizice sau operatorii 
economici autorizaţi, sunt obligaţi să 
plătească un tarif de utilizare a 
infrastructurii stabilit de către Regia 
Autonomă "Administraţia Fluvială a 
Dunării de Jos" Galaţi. 
 
(6)Manevrele şi pilotajul navelor 
maritime în porturile Sulina, Tulcea, 
Galaţi şi Brăila, cu excepţia celor 
prevăzute la alin. (3), se efectuează de 
către administraţiile portuare în 
conformitate cu prevederile art. 50. 
 

Dunării de Jos" Galaţi, pe bază de 
contract de prestări de servicii încheiat 
în baza criteriilor impuse prin 
contractul-cadru de către Regia 
Autonomă "Administraţia Fluvială a 
Dunării de Jos" Galaţi cu respectivii 
piloţi ca persoane fizice sau ca operatori 
economici autorizaţi în condiţiile art. 19 
alin. (2); 
 
 
 
 
(4) Modul de desfăşurare a serviciului 
de pilotaj prevăzut la alin. (1) se aprobă 
prin ordin al ministrului transporturilor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Manevrele şi pilotajul navelor 
maritime în porturile Sulina, Tulcea, 
Galaţi şi Brăila, cu excepţia celor 
prevăzute la alin. (3), se efectuează de 
către administraţiile portuare în 
conformitate cu prevederile art. 50. 
 

Dunării de Jos" Galaţi, pe bază de 
contract de prestări de servicii încheiat 
în baza criteriilor impuse prin 
contractul-cadru de către Regia 
Autonomă "Administraţia Fluvială a 
Dunării de Jos" Galaţi cu respectivii 
piloţi ca persoane fizice sau ca operatori 
economici autorizaţi în condiţiile art. 19 
alin. (2). 
 
 
 
 
(4) Modul de desfăşurare a serviciului 
de pilotaj prevăzut la alin. (1) se aprobă 
prin ordin al ministrului transporturilor. 
 
(5)În cazurile prevăzute la alin. (3), 
piloţii, persoane fizice sau operatorii 
economici autorizaţi, sunt obligaţi să 
plătească un tarif de utilizare a 
infrastructurii stabilit de către Regia 
Autonomă "Administraţia Fluvială a 
Dunării de Jos" Galaţi. 
 
Se elimină 

49.   
 
 
 
Art. 52 (1)Remorcajul de manevră al 

40. Art.52 se modifică şi va avea 
urmatorul cuprins: 
 
 
Art.52(1) Remorcajul de manevră al 

51. La articolul 52,  preamnulul 
alineatului (1) şi alineatul (6) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  
Art.52 (1) Remorcajul de manevră al 

In 
coformitate 
cu 
Regulamentu
l UE aflat în 



 60 

0 1 2  4 
navelor maritime în porturi prevăzut la 
art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1 se asigură 
de către administraţiile portuare: 
 
 
 
 
(2)În cazul în care în porturile prevăzute 
la alin. (1) nu există niciun operator 
economic autorizat care să efectueze 
serviciile de remorcaj de manevră, 
furnizarea acestui serviciu va fi 
asigurată de administraţii, prin 
remorchere şi personal proprii, în 
situaţia imposibilităţii derulării, din 
motive obiective, a contractelor de 
concesiune încheiate, furnizarea 
serviciului va fi asigurată de operatori 
economici autorizaţi conform 
prevederilor art. 19 alin. (2), pe bază de 
contracte atribuite în condiţiile legii. 
……………………………………… 
(6)Modul de desfăşurare a serviciului de 
remorcaj prevăzut la alin. (1) se aprobă 
prin ordin al ministrului transporturilor 
şi infrastructurii. 
 

navelor maritime şi fluvio-maritime în 
porturi prevăzut la art.19 alin.(1) lit.b) 
pct.1 b. se asigură de către operatorii 
economici autorizaţi de către 
administraţia portuară, care are în 
administrarea acvatoriul portuar. 
     
(2) Administraţiile fac publice lista 
operatorilor economici autorizaţi cu 
care au încheiat contracte de utilizare a 
infrastructurii portuare în vederea 
efectării serviciilor portuare precum şi 
tarifele orientative practicate de aceştia. 
 
 
 

navelor maritime şi fluvio-maritime în 
porturi prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. b) 
pct. 1 se asigură de către administraţiile 
portuare: 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
(6)Modul de desfăşurare a serviciului de 
remorcaj prevăzut la alin. (1) se aprobă 
prin ordin al ministrului transporturilor. 

dezbatere 
finală. 

50.   
___________________ 
 

41. După art. 52 se introduce un nou 
articol, 521, cu următorul cuprins:  
Art. 521 (1) În cazul în care serviciul 
public de pilotaj se asigură de 
administraţii în condiţiile art.50 alin. (1) 
lit. b) şi 51 alin.(3) lit.b) procedura de 
achiziţie publică va respecta art.13 
lit.e). 
(2) Criteriile minime pe care trebuie sa 
le indeplineasca prestatorii serviciilor de 

Se elimină Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ, 
Consiliului 
Concurentei 
si Initiatorilor 
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siguranta se aproba prin ordin de 
ministru la propunerea administratiilor. 
Administratiile au obligatia sa faca 
publice procedurile de achiozitie a 
serviciilor de siguranta. 
 

51.   
 
Art.55Agenturarea navelor se 
efectuează numai de operatori 
economici specializaţi şi autorizaţi, 
denumiţi în continuare agenţi, care îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
 

 
 
___________________ 
 

52. Articolul 55 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art. 55 Agenturarea navelor se 
efectuează numai de operatori 
economici specializaţi, denumiţi în 
continuare agenţi, care îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
 

 

52.   
___________________ 
 

 
___________________ 
 

53. După capitolul X se introduce un 
nou capitol, Capitolul X1 cu 
următorul titlu  
 
„Capitolul X1 Consiliul de 
supraveghere în domeniul naval ” 
 

 

53.   
___________________ 
 

 
___________________ 
 

54. După articolul 66 se introduce un 
nou articol, art.661, cu următorul 
cuprins:  
„Art.661(1) Se înfiinţează consiliul de 
supraveghere din domeniul naval, 
denumit în continuare Consiliul de 
supraveghere, care este organizat şi 
funcţionează ca structură fără 
personalitate juridică în cadrul 
Consiliului Concurenţei. 
(2) Consiliul de supraveghere este 
independent din punct de vedere 
organizatoric, juridic, decizional şi cu 
privire la deciziile de ordin financiar 
faţă de administraţiile prevăzute la 
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art. 23 alin. (1) şi (2) din prezenta 
lege, faţă de utilizatorii de 
infrastrucutră de transport naval, 
precum şi faţă de operatorii 
economici care desfăşoară activităţi 
de transport naval prevăzute la art. 
19 din prezenta lege.  
(3) Din punct de vedere funcţional, 
acest organism este independent faţă 
de orice autoritate publică. 
(4) Consiliul de supraveghere este 
format din 5 membri. Aceştia sunt 
numiţi şi revocaţi prin ordin al 
preşedintelui Consiliului Concurenţei 
pentru o perioadă de 5 ani, cu 
posibilitatea reînnoirii mandatului o 
singură dată. Preşedintele Consiliului 
de supraveghere este numit dintre 
membrii plenului Consiliului 
Concurenţei. 
(5) Membrii Consiliului de 
supraveghere nu se subordonează 
ierarhic din punct de vedere 
administrativ în exercitarea 
atribuţiilor specifice funcţiei. 
(6) Pentru activitatea depusă, 
membrii Consiliului de supraveghere 
au dreptul la o indemnizaţie lunară, 
stabilită prin ordin al preşedintelui 
Consiliului Concurenţei, care nu 
poate depăşi 20% din indemnizaţia 
lunară a Preşedintelui Consiliului 
Concurenţei. 
(7) În cadrul Consiliului Concurenţei 
funcţionează Direcţia de 
Supraveghere Navală, care asigură 
aparatul tehnic necesar desfăşurării 
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activităţii Consiliului de 
supraveghere din domeniul naval. 
(8) Cheltuielile necesare desfăşurării 
activităţii Consiliului de 
supraveghere vor fi cuprinse în 
bugetul Consiliului Concurenţei.  
(9) Consiliul de supraveghere trebuie 
să deţină o capacitate organizaţională 
suficientă în ceea ce priveşte resursele 
umane şi materiale, proporţională cu 
importanţa sectorului naval din 
România. Această capacitate va fi 
dimensionată corespunzător şi 
prevăzută în cadrul bugetului anual 
aprobat al Consiliului Concurenţei. 
(10) Consiliul de supraveghere are, în 
principal, următoarele atribuţii: 
a) urmăreşte modul în care 
administraţiile prevăzute la art. 23 
alin. (1) şi (2) din prezenta lege pun la 
dispoziţia utilizatorilor infrstructura 
de transport naval care aparţine 
domeniului public al statului sau 
unităţilor administrativ teritoriale; 
b) avizează metodologia de 
fundamentare, structura şi nivelul 
tarifelor de utilizare a infrastructurii 
de transport naval, precum şi a 
valorii chiriei/redevenţei pentru 
închirierea/concesiunea/subconcesiun
ea terenurilor portuare care aparţin 
domeniului public al statului sau 
unităţilor administrativ teritoriale, 
percepute de către administraţiile 
prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) din 
prezenta lege şi urăreşte aplicarea 
acestora în mod nediscriminatoriu; 
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c) avizează metodologia de 
fundamentare, structura și nivelul 
tarifelor percepute pentru efectuarea 
serviciilor de siguranță, precum si 
nivelul tarifelor percepute de 
autoritatile care prin legea de 
înfiinţare şi funcţionare deţin un 
monopol asupra activităţii 
desfăşurate; 
d) supraveghează consultările 
dintre administraţiile prevăzute la 
art. 23 alin. (1) şi (2) şi operatorii 
economici/asociaţiile patronale şi 
profesionale 
reprezentative/federaţiile sindicale 
reprezentative, prevăzute în prezenta 
lege; 
e) se pronunţă prin decizie 
asupra tuturor plângerilor formulate 
de orice persoană interesată care 
consideră că a fost tratată inechitabil, 
a fost discriminată sau nedreptăţită, 
în orice fel, prin deciziile adoptate de 
către administraţiile prevăzute la art. 
23 alin. (1) şi (2) din prezenta lege.  
(11) Orice alte atribuţii ale 
Consiliului de supraveghere, 
organizarea şi funcţionarea acestuia, 
precum şi regimul contravenţiilor la 
prevederile prezentului articol se 
stabilesc prin Regulamentul de 
organizarea şi funcţionare a 
consiliului de supraveghere din 
domeniul naval aprobat prin 
hotărâre a Guvernului.  
(12) În exercitarea atribuţiilor 
Consiliului de supraveghere vor fi 
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elaborate regulamente şi instrucţiuni, 
care vor fi puse în aplicare prin ordin 
al preşedintelui Consililui 
Concurenţei.  
În îndeplinirea atribuţiilor sale, 
Consiliul de supraveghere dispune, 
prin decizii, măsuri care să asigure 
remedierea situaţiilor constatate.  
(13) Orice decizii adoptate de către 
Consiliului de supraveghere în 
exercitarea atribuţiilor sale sunt 
obligatorii pentru toate părţile vizate 
de acestea. Deciziile Consiliului de 
supraveghere vor fi comunicate 
părţilor în cauză şi vor fi publicate pe 
pagina sa de web. La publicare se va 
ţine seama de interesele legitime ale 
operatorilor portuari în cauză, astfel 
încât secretul de afaceri să nu fie 
divulgat.  
(14) Deciziile Consiliul de 
supraveghere pot fi atacate în 
contencios administrativ la Curtea de 
Apel Bucureşti, în termen de 30 de 
zile de la comunicare. Instanţa poate 
dispune, la cerere, suspendarea 
executării deciziei atacate, în 
condiţiile legii. În cazul amenzilor, 
suspendarea se poate dispune cu 
condiţia plăţii unei cauţiuni stabilite 
conform prevederilor Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu privire la creanţele 
bugetare. 
(15) Procesele-verbale de constatare 
şi de aplicare a unor sancţiuni în 
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conformitate cu prevederile alin. (11) 
pot fi contestate la Judecătoria 
Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 
15 zile de la comunicare.” 
 

54.   
 
Art. 67 Constituie contravenţii la 
normele prezentei ordonanţe 
următoarele fapte: 
a)construirea unui port în apele 
navigabile naţionale fără avizele şi 
autorizaţiile corespunzătoare; 
b)efectuarea de lucrări sau 
construirea de instalaţii şi amenajări 
care împiedică navigaţia; 
c)executarea de lucrări de dezvoltare 
a porturilor ale căror terenuri 
aparţin domeniului public fără 
avizele şi autorizaţiile 
corespunzătoare; 
d)executarea de lucrări de modificare 
a infrastructurii portuare existente 
fără avizele şi autorizaţiile 
corespunzătoare; 
e)realizarea de construcţii şi de 
instalaţii noi, precum şi orice 
modificări aduse construcţiilor 
hidrotehnice sau capacităţilor 
portuare existente şi destinaţiei 
acestora fără aprobarea ministerului; 
f)deschiderea unor puncte şi locuri de 
operare din afara porturilor deschise 
accesului public pentru operarea de 
mărfuri şi/sau 
îmbarcarea/debarcarea de persoane 
fără aprobările corespunzătoare; 

 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. Articolul 67 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art.67 Constituie contravenţii la 
normele prezentei legi următoarele 
fapte: 
a) realizarea de investiţii noi şi 
executarea de lucrări de modificare şi 
modernizare şi a oricăror altor 
lucrări de intervenţii cu privire la 
infrastructura de transport naval 
existentă în porturile ale căror 
terenuri aparţin domeniului public al 
statului, fără aprobarea  
corespunzătoare a ministerului; 
b) realizarea de investiţii noi şi 
executarea de lucrări de modificare şi 
modernizare şi a oricăror altor 
lucrări de intervenţii cu privire la 
infrastructura de transport naval 
existentă în porturile ale căror 
terenuri aparţin domeniului public al 
unităţii administrativ teritoriale fără 
aprobările/avizele conforme 
corespunzătoare; 
c) realizarea de investiţii noi şi 
executarea de lucrări de modificare şi 
modernizare şi a oricăror altor 
lucrări de intervenţii cu privire la 
infrastructura de transport naval 
existentă în porturile ale căror 
terenuri constituie proprietate 
privată fără avizul conform 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

0 1 2  4 
g)efectuarea încărcării/descărcării 
mărfurilor şi a îmbarcării/debarcării 
pasagerilor în afara locurilor 
autorizate; 
h)încărcarea/descărcarea unei nave 
fluviale cu nerespectarea prevederilor 
art. 19 alin. (4); 
i)distrugerea sau deteriorarea 
semnelor şi semnalelor de navigaţie; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j)refuzul de a permite accesul pentru 
instalarea, repararea sau verificarea 
semnelor şi semnalelor de navigaţie; 
k)executarea de lucrări în acvatoriile 
portuare sau în albia căilor 
navigabile interioare, dragaje de 
extracţie şi altele asemenea fără 
avizele corespunzătoare; 
l)instalarea ori construirea de poduri 
sau instalarea de conducte ori de 
cabluri peste sau sub căile navigabile 
interioare ori în porturi fără avizele 
corespunzătoare; 
m)distrugerea sau deteriorarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. La art.67, după lit.i) se vor 
introduce două litere noi i1), 
respective i2), iar după lit.o) se va 
introduce o nouă lit.o1) care vor avea 
următorul cuprins:  
i1) blocarea infrastructurii de transport 
naval ca urmare a scufudării unei nave 
sau a oricărei instalaţii plutitoare sau 
orice alt obstacol, marfă sau utilaje, 
pentru o perioadă mai mare de 30 de 
zile; 
i2) distrugerea sau deteriorarea 
apărărilor de mal şi/sau a digurilor de pe 
căile navigabile interioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

corespunzător al ministerului; 
d) realizarea de investiţii în 
suprastructură portuară de natura 
celor prevăzute la art. 12 alin. (5) fără 
obţinerea avizului conform al 
ministerului; 
e) realizarea de investiţii noi, lucrări 
de modificare şi modernizare şi orice 
alte lucrări de intervenţii cu privire la 
infrastructura de cale navigabilă 
interioară, indiferent de forma de 
proprietate, fără aprobarea 
corespunzătoare a ministerului; 
f) efectuarea de lucrări sau 
construirea de instalaţii şi amenajări 
care împiedică navigaţia; 
g) nerespectarea prevederilor art. 13; 
h) nerespectarea prevederilor art. 14; 
i) distrugerea sau deteriorarea 
semnelor şi semnalelor de navigaţie; 
j) nerespectarea prevederilor art. 15 
alin. (2); 
k) nerespectarea prevederilor art. 15 
alin. (21) şi (22); 
l) executarea de lucrări în acvatoriile 
portuare sau în albia căilor 
navigabile interioare, dragaje de 
extracţie şi altele asemenea fără 
avizele corespunzătoare şi autorizaţia 
ministerului; 
m) nerespectarea prevederilor art. 16 
alin. (2); 
n) instalarea ori construirea de 
poduri sau instalarea de conducte ori 
de cabluri peste sau sub căile 
navigabile interioare ori în porturi 
fără avizele corespunzătoare şi 
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apărărilor de mal şi a digurilor de pe 
căile navigabile interioare; 
n)depozitarea mărfurilor pe 
coronamentul apărărilor de mal şi al 
digurilor de pe căile navigabile 
interioare; 
o)depozitarea mărfurilor pe 
coronamentul cheiurilor şi pe căile de 
acces în porturi; 
 
 
 
 
p)efectuarea de activităţi de transport 
naval fără autorizare; 
r)efectuarea serviciilor de siguranţă 
fără a avea încheiate contracte cu 
administraţiile; 
s)nerespectarea interdicţiei de oprire 
a operaţiunilor de 
încărcare/descărcare; 
t)nerespectarea obligaţiilor prevăzute 
la art. 41 şi la art. 62 alin. (7); 
u)folosirea de muncitori portuari 
neînregistraţi la administraţii şi/sau 
fără carnet de lucru; 
v)accesul fără forme legale în incinta 
portului; 
w)staţionarea mijloacelor de 
transport sau a utilajelor în locuri 
nepermise; 
x)prestarea de către persoane fizice a 
unor activităţi în legătură cu 
încărcarea/descărcarea navelor, fără 
a fi înregistrate la agenţie şi fără a 
deţine carnet de lucru; 
y)nerespectarea prevederilor art. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
o1) depozitarea mărfurilor care 
depăşesc greutatea maximă admisă 
comunicată de administraţie pentru 
cheul, dana sau terenul portuar. 
 
 

autorizaţia ministerului; 
o) distrugerea sau deteriorarea 
apărărilor de mal şi a digurilor; 
p) depozitarea mărfurilor, a altor 
produse sau deşeurilor pe 
coronamentul apărărilor de mal, al 
digurilor, al cheiurilor şi pe 
drumurile de acces în porturi; 
q) efectuarea de activităţi de 
transport naval fără autorizare; 
r) efectuarea serviciilor de siguranţă 
fără a avea încheiate contracte cu 
administraţiile; 
s) efectuarea activităţilor de 
încărcare/descărcare mărfuri şi/sau 
îmbarcare/debarcare persoane cu 
nerespectarea prevederilor art. 21. 
alin. (1) şi (3); 
t) nerespectarea prevederilor art. 21 
alin. (6); 
u) nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute la art. 41 şi la art. 62 alin. 
(7); 
v) nerespectarea prevederilor art. 53; 
w) nerespectarea prevederilor art. 56 
alin. (2); 
x) nerespectarea prevederilor art. 57; 
y) încălcarea de către operatorii 
economici a prevederilor art. 63; 
z) folosirea de muncitori portuari 
neînregistraţi la administraţii şi/sau 
fără carnet de lucru; 
aa) accesul fără forme legale în 
incinta portului; 
ab) staţionarea mijloacelor de 
transport sau a utilajelor în locuri 
nepermise; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform 
observaţiilor 
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alin. (2); 
z)nerespectarea prevederilor art. 20 
alin. (2); 
aa) nerespectarea prevederilor art. 
53; 
ab) nerespectarea prevederilor art. 56 
alin. (2); 
ac) nerespectarea prevederilor art. 
57; 
ad) încălcarea de către operatorii 
economici a prevederilor art. 63. 
 

ac) prestarea de către persoane fizice 
a unor activităţi în legătură cu 
încărcarea/descărcarea navelor, fără 
a fi înregistrate la agenţie şi fără a 
deţine carnet de lucru. 
 

Consiliului 
Concurentei 

55.   
 
 
Art. 68 (1)Contravenţiile prevăzute la 
art. 67 se sancţionează după cum 
urmează: 
a)cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, 
pentru faptele prevăzute la art. 67 lit. j), 
w), ab) şi ac); 
b)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, 
pentru faptele prevăzute la art. 67 lit. i), 
r) şi v); 
c)cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 
lei, pentru faptele prevăzute la art. 67 
lit. g), p), s), t), u), x) şi ad); 
d)cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 
lei, pentru faptele prevăzute la art. 67 
lit. d), e), f), h), k), m), n) şi o); 
 
 
e)prin derogare de la prevederile art. 8 
alin. (2) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 

44. Art. 68 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art. 68 (1) Contravenţiile prevăzute la 
art. 67 se sancţionează după cum 
urmează: 
a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, 
pentru faptele prevăzute la art. 67 lit. j), 
w), ab) şi ac); 
b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 
lei, pentru faptele prevăzute la art. 67 
lit. i), r) şi v); 
c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 
lei, pentru faptele prevăzute la art. 67 
lit. g), p), s), t), u), x) şi ad); 
d) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 
lei, pentru faptele prevăzute la art. 67 
lit. d), e), f), h), k), m), n), o) si o1); 
 
 
e) prin derogare de la prevederile art. 8 
alin. (2) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 

56. La articolul 68, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 68 (1)Contravenţiile prevăzute la 
art. 67 se sancţionează după cum 
urmează: 
a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, 
pentru faptele prevăzute la art. 67 lit. u), 
w), x), aa) şi ab); 
b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 
lei, pentru faptele prevăzute la art. 67 
lit. y), z) şi ac); 
c) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 
lei, pentru faptele prevăzute la art. 67 
lit. d), f), g), h), i), j), k), m), p), q), r), 
s), t) şi v); 
d) cu amendă de la 100.000 lei la 
500.000 lei, pentru faptele prevăzute la 
art. 67 lit. a), b), c), e), l), n) şi o). 
 
Se elimină 
 
 
 
 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ 

http://idrept.ro/00050396.htm
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180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu amendă de la 
100.000 lei la 500.000 lei, pentru 
faptele prevăzute la art. 67 lit. a), b), c), 
l), y), z) şi aa). 
 
 
 
 
(2)Avizele şi autorizaţiile emise fără 
respectarea procedurilor prevăzute de 
prezenta ordonanţă şi de legislaţia în 
vigoare sunt lovite de nulitate. 
(3)Orice investiţie realizată fără 
obţinerea de avize şi autorizaţii în 
conformitate cu procedurile prevăzute 
de prezenta ordonanţă şi de legislaţia în 
vigoare, precum şi investiţiile realizate 
fără respectarea reglementărilor legale 
în vigoare se desfiinţează pe cheltuiala 
proprietarului investiţiei. 
 

nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu amendă de la 
100.000 lei la 500.000 lei, pentru 
faptele prevăzute la art. 67 lit. a), b), c), 
l), y), z) şi aa). 
f) cu amendă de la 100.000 lei la 
500.000 lei pentru faptele prevăzute 
la art. i1) si i2) 
 
(2) Avizele şi autorizaţiile emise fără 
respectarea procedurilor prevăzute de 
prezenta ordonanţă şi de legislaţia în 
vigoare sunt lovite de nulitate. 
(3) Orice investiţie realizată fără 
obţinerea de avize şi autorizaţii în 
conformitate cu procedurile prevăzute 
de prezenta ordonanţă şi de legislaţia în 
vigoare, precum şi investiţiile realizate 
fără respectarea reglementărilor legale 
în vigoare se desfiinţează pe cheltuiala 
proprietarului investiţiei. 
(4) Amenzile percepute pentru 
afectarea infrastructurii de transport, 
se vor constitui venituri la bugetele 
administraţiilor infrastructurilor de 
transport şi se vor utiliza de către 
administraţii pentru refacerea 
acesteia. 
 

 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 

56.   
 
 
Art.69 a) de către persoanele 
împuternicite de minister, în cazul 
faptelor prevăzute la art. 67 lit. a), c) şi 
z); 
b)de către persoanele împuternicite de 

45. La art. 69 lit. b) şi d) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
___________________ 
 
 
 
b) de către persoanele împuternicite de 

57. La articolul 69 literele a) – d) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  
a) de către persoanele împuternicite de 
minister, în cazul faptelor prevăzute la 
art. 67 lit. a), b), c), e) şi g); 
 
b) de către persoanele împuternicite de 

Conform 
observaţiilor 
Consiliului 
Legislativ si 
Consiliului 
Concurentei 

http://idrept.ro/00054828.htm
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Autoritatea Navală Română, în cazul 
faptelor prevăzute la art. 67 lit. b), d), 
e), f), g), h), k), l), m), n), o), p), r), s), 
aa), ab) şi ac); 
c)de către persoanele împuternicite de 
autoritatea administraţiei publice locale 
competente, în cazul faptei prevăzute 
art. 67 lit. c); 
d)de către persoanele împuternicite de 
administraţii, în cazul faptelor prevăzute 
la art. 67 lit. i), j), t), u), v), w), x), y) şi 
ad). 
 

Autoritatea Navală Română, în cazul 
faptelor prevăzute la art. 67 lit. b), f), 
g), h), k), 1), m), n), p), r), s), aa), ab) şi 
ac); 
___________________ 
 
 
 
d) de către persoanele împuternicite de 
administraţii, în cazul faptelor 
prevăzute ia art. 67 lit. d), e), i), i1), j) 
o), o1), t), u), v), w), x), y) şi ad). 
 

Autoritatea Navală Română, în cazul 
faptelor prevăzute la art. 67 lit. f), h), i), 
k), l), m), n), o, q), r), s), t), v), w) şi x); 
 
c) de către persoanele împuternicite de 
autoritatea administraţiei publice locale 
competente, în cazul faptei prevăzute 
art. 67 lit. b); 
d) de către persoanele împuternicite de 
administraţii, în cazul faptelor 
prevăzute la art. 67 lit. d), j), p), u), v), 
y), z), aa), ab) şi ac). 
 

57.  Art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 86/2007: 
- Art. II  (1)Contractele de concesiune a 
serviciilor de siguranţă, încheiate între 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii şi operatorii economici, 
înainte de intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, rămân în vigoare 
până la data expirării. 
(2)Până la expirarea contractelor 
prevăzute la alin. (1), serviciile de 
siguranţă se efectuează numai de către 
concesionari. 
(3)Contractele de închiriere a terenurilor 
portuare aparţinând domeniului public, 
încheiate între administraţiile portuare şi 
de căi navigabile interioare şi operatorii 
economici înainte de data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, rămân valabile până la data 
expirării. 
(4)Contractele prevăzute la alin. (3) pot 
fi renegociate, în vederea prelungirii, cu 
30 de zile înainte de data expirării. 

 Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 86/2007 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, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 638 
din 18 septembrie 2007, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 108/2010, se modifică şi se 
completează după cum urmează:  
a) La articolul II alineatele (1) şi (2) 
se abrogă; 
b) La articolul II alineatele alin.(42), 
(5)-(8) se modifică şi vor avea 
următorul conţinut:  
(42) Contractele de asociere prevăzute 
la art.31 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 22/1999 privind 
administrarea porturilor şi a căilor 
navigabile, utilizarea 
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(41)Contractele prevăzute la alin. (3) pot 
fi transformate în contracte de 
subconcesiune, în interiorul aceluiaşi 
termen de expirare, la solicitarea 
operatorilor economici respectivi, în 
condiţiile legii. 
(42)Contractele de asociere prevăzute la 
art. 272 alin. (4)*) din Ordonanţa 
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 căile navigabile interioare, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pot fi 
transformate în contracte de închiriere/ 
subconcesiune, la solicitarea 
operatorilor economici, în condiţiile 
legii. 
Conform prezentei forme republicate 
art. 272 alin. (4) s-a renumerotat şi a 
devenit art. 30 alin. (4). 
(5)În cazul în care pe terenurile portuare 
sunt construite elemente de 
suprastructură, cum sunt platformele, 
magaziile, depozitele şi altele asemenea, 
care sunt utilizate legal de operatorii 
economici, iar pentru terenurile aferente 
nu sunt încheiate contracte de închiriere 
sau subconcesiune între operatorii 
economici şi administraţii, aceştia sunt 
obligaţi să încheie cu respectivele 
administraţii contracte de închiriere sau 
subconcesiune a terenurilor portuare 
respective, care vor cuprinde cel puţin 

infrastructurilor de transport naval 
aparţinând domeniului public, 
precum şi desfăşurarea activităţilor 
de transport naval în porturi şi pe 
căile navigabile interioare, 
republicată, cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta 
lege, pot fi transformate în contracte 
de închiriere/ subconcesiune, la 
solicitarea operatorilor economici, în 
condiţiile legii. 
(5) Terenurile pe care sunt amplasate 
elemente de suprastructură portuară, 
care sunt utilizate legal de către 
operatori economici, şi pentru care 
nu sunt încheiate contracte de 
subconcesiune sau închiriere la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
administraţiile şi utilizatorii sunt 
obligaţi sa încheie contracte de 
subconcesiune sau închiriere, pentru 
terenurile portuare pe care le folosesc 
în scopul desfăşurării activităţii şi 
care alcătuiesc unitatea funcţională, 
pentru o durată care nu va depăşi 
durata contractului de concesiune 
încheiat între minister, respectiv 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în calitate de concedenţi, şi 
administraţii, în calitate de 
concesionari. 
(6) Utilizatorii prevăzuţi la alin. (5) 
au obligaţia de a-şi exprima opţiunea 
în legătură cu tipul de contract pe 
care doresc să îl încheie în termen de 
90 de zile de la data publicării 
contractului cadru de subconcesiune 
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condiţiile prevăzute la art. 277, respectiv 
la art. 276**) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 22/1999, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Conform prezentei forme republicate 
art. 277 şi art. 276 s-au renumerotat şi au 
devenit art. 35 şi art. 34. 
(6)Valoarea chiriei/redevenţei ce va fi 
prevăzută în contractele de 
închiriere/subconcesiune a terenului 
portuar care vor fi încheiate în 
conformitate cu alin. (5), cumulată cu 
valoarea chiriei pentru utilizarea 
elementelor de suprastructură 
respective, nu vor depăşi valoarea 
cumulată a sumelor pe care operatorii 
economici o plăteau înainte de 
încheierea contractelor de 
închiriere/subconcesiune a terenurilor 
portuare. 
(61)În cazul în care elementele de 
suprastructură aparţin operatorilor 
economici, valoarea chiriei/redevenţei 
stabilită în contractele de 
închiriere/subconcesiune a terenurilor 
portuare ce se vor încheia în 
conformitate cu prevederile alin. (5) va 
avea aceeaşi valoare pentru aceeaşi 
categorie de terenuri, cu 
chiria/redevenţa stabilită în contractele 
prevăzute la alin. (6). 
(7)Contractele prevăzute la alin. (5) se 
vor încheia într-o perioadă de 180 de 
zile de la data intrării în vigoare a legii 
de aprobare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
(8)În cazul în care operatorii economici 

sau închiriere potrivit art. 401 din 
Ordonanţa 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 
căile navigabile interioare, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
(7) Prin excepţie de la prevederile art. 
311 din Ordonanţa Guvernului nr. 
22/1999, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, în situaţia 
în care utilizatorul va opta pentru 
încheierea contractului de 
subconcesiune se aplică o procedură 
simplificată care presupune: 
a) elaborarea pe propria cheltuială a 
unui studiul de oportunitate care va fi 
aprobat de către minister cu avizul 
administraţie; 
b) adoptarea unei hotărâri de guvern 
pentru aprobarea subconcesiunii; 
c) acordarea subconcesiunii prin 
atribuire directă prin hotărârea de 
guvern prevăzută la lit. b). 
(8) În situaţia în care utilizatorul 
prevăzut la alin. (5) va opta pentru 
încheierea contractului de închiriere, 
acesta se încheie prin atribuire 
directă.”  
c) La articolul II după alineatul (8) se 
introduc trei noi alineate, alineatele 
(9) – (11) cu următorul cuprins:  
„(9) Valoarea chiriei/redevenţei ce va 
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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. 
 

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 alin. (1) lit. c) din Legea concurenţei 
nr. 21/1996, republicată, 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 1 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.” 
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58.    Art.III (1) În termen de 90 de zile de 

la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, administraţiile au obligaţia de a 
publica proiectele de contracte cadru 
de subconcesiune, închiriere sau 
prestări servicii prevăzute la art. 401 
din prezenta lege. 
(2) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului de 
supraveghere din domeniul naval se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului în 
termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi.  
 

 

59.    Art.IV- Ordonanţa 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 căile 
navigabile interioare, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 511 din 22 iulie 2010, cu 
modificarile aduse prin prezenta lege, 
se va republica in Monitorul Oficial 
al României, Partea I, dandu-se 
textelor o noua numerotare. 
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