
EXTRAS DIN STENOGRAMA ȘEDINȚEI DIN DATA DE 15 MAI A PLENULUI SENATULUI ROMÂNIEI 

 

“Punctul 4. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind 

administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând 

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

interioare. (L487/05.09.2016)  

Declar deschise dezbaterile generale și dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a prezenta 

punctul de vedere. Vă rog, doamna secretar de stat Magda Grigore, de la Ministerul Transporturilor. 

Microfonul 8. Aveți cuvântul.  

Doamna Maria Magdalena Grigore – secretar de stat în Ministerul Transporturilor: Mulțumesc, 

domnule președinte, - 19 - Doamnelor și domnilor senatori, Guvernul susține acest act normativ în forma 

transmisă la promulgare. În plus, Ministerul Transporturilor susține, de asemenea, și raportul Comisiei 

pentru transporturi a Senatului. Vă mulțumim.  

Domnul Iulian-Claudiu Manda: Mulțumesc și eu. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru 

transporturi, domnul senator Gheorghe Marin. Aveți cuvântul. Microfonul 6.  

Domnul Gheorghe Marin: Iau cuvântul în calitate de inițiator. Propunerea legislativă a fost elaborată la 

inițiativa a peste 100 de senatori și deputați din legislatura trecută. Această propunere legislativă a avut la 

bază foarte multe consultări atât cu Ministerul Transporturilor, cât și cu administrațiile portuare și 

asociațiile profesionale ale operatorilor portuari. În timpul elaborării acestui proiect de lege Consiliul 

Concurenței a intervenit și a propus modificarea proiectului de lege, având în vedere și recomandarea 

Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de creare a unui organism independent, 

Consiliul de Supraveghere Navală, care să poată să supravegheze modul în care administrațiile portuare 

stabilesc tarife și taxe pentru folosirea infrastructurii portuare de către operatorii economici, în deplină 

transparență și competitivitate. Proiectul legislativ a fost aprobat prin votul, în unanimitate, și în plenul 

Camerei Deputaților. După adoptarea în Camera Deputaților, legea a fost trimisă la promulgare, iar prim-

ministrul de atunci, Dacian Cioloș, a contestat legea la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a 

declarat legea neconstituțională în ansamblu său, având în vedere că la Camera Deputaților a fost 

adoptată o formă a legii modificată substanțial față de forma adoptată la Senat, dar și faptul că a fost 

adoptată ca lege ordinară o lege cu caracter organic. În consecință, legea a revenit în circuitul legislativ la 

Senat pentru reluarea procesului legislativ. Având în vedere larga susținere a legii și necesitatea adoptării 

ei pentru sectorul naval, vă rog să susțineți adoptarea legii în forma transmisă la promulgare. Vă 

mulțumesc.  

Domnul Iulian-Claudiu Manda: Mulțumesc și eu, domnule senator. - 20 - Fiind vorba de un proiect de lege 

care era în faza de reexaminare, nu era neapărat nevoie de punctul de vedere al inițiatorului, dar vă 



mulțumim foarte mult pentru precizări. Invit la microfon pe președintele Comisiei pentru transporturi, 

domnul senator Daniel Butunoi, microfonul 7, pentru a prezenta punctul de vedere al comisiei… raportul 

comisiei. Vă rog. 

 Domnul Ionel-Daniel Butunoi: Mulțumesc, domnule președinte. În ședința din 9 mai, Comisia pentru 

transporturi și energie a analizat avizul favorabil transmis de Comisia pentru constituționalitate, libertăți 

civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să adopte raport de admitere a legii în forma trimisă la promulgare. În consecință, 

comisia supune, spre dezbatere și adoptare, plenului Senatului raportul de admitere a legii în această 

formă.  

Domnul Iulian-Claudiu Manda: Mulțumesc, domnule președinte. Dacă sunt intervenții. (Discuții la 

prezidiu.) Vă rog, domnule senator. Microfonul central.  

Domnul Vergil Chițac: Mulțumesc, domnule președinte de ședință, Stimați colegi, Domnul senator 

Marin, în mod justificat, fiind o lege care vine din legislatura trecută, a prezentat un scurt istoric. Și a 

încheiat dumnealui spunând că este importantă pentru sectorul naval. Eu vreau să subliniez și să vă arăt 

de ce este importantă pentru sectorul naval. De fapt, ce s-a constatat până în acest moment? S-a 

constatat o lipsă cronică a investițiilor în tot ce înseamnă porturi. Fac precizarea că o să personalizez pe 

Portul Constanța, pentru că știu mai bine problematica, însă – mai mult sau mai puțin – situația este 

aceeași în toate porturile de la Marea Neagră și de la Dunăre. Ei bine, lipsa de investiții a avut un efect 

negativ, în special asupra ceea ce înseamnă securitatea operării navelor în porturi și a tuturor activităților. 

Asta în condițiile în care Portul Constanța, spre exemplu, este autoritate de reglementare și trebuie să 

aplice Codul internațional ISPS, Codul privind Exploatarea în Siguranță a Navelor și Facilităților Portuare. 

Mai mult decât atât, s-a mai constatat că operatorilor portuari li se aplică de către administrația portuară 

niște taxe prohibitive, asta în condițiile în care shipping-ul mondial este încă în criză. Asta a făcut ca, în 

momentul de față, stimați colegi, infrastructura din porturile românești, care este utilizată pentru 

transportul naval, să fie funcțională în proporție de 30% față de capacitate. - 21 - De ce s-a ajuns aici, o 

să mă întrebați, pe bună dreptate. Păi, dacă privim cele două perspective, o să vedem un singur lucru: că 

Administrația Porturilor Maritime Constanța este foarte interesată numai de ceea ce înseamnă profit. 

Profitul este numărul 1. Or, în condițiile în care aproximativ 80% din venituri sunt realizate din taxele pe 

care le plătesc navele și chiriile pe care le plătesc operatorii portuari, a maximiza profitul APMC-ului 

înseamnă a mări aceste taxe și chirii. Or, lucrul acesta, maximizarea profitului, se va răsfrânge în navlul 

pe care trebuie s-l plătească navele, și atunci transportatorii, armatorii portuari se vor gândi de două ori 

dacă mai trec prin Portul Constanța sau dacă nu cumva vor alege altă rută. Din punctul meu de vedere, 

rolul administrației portuare este acela de a crea un mediu economic favorabil pentru toți operatorii 

portuari și pentru firmele de import-export. Iar indicatorul principal de performanță pentru Administrația 

Porturilor Maritime Constanța îl reprezintă valoarea traficului de mărfuri prin port, nicidecum profitul. Mai 

mult decât atât, stimați colegi, dintr-o eroare, începând cu anul 2011, i s-a aplicat Administrației Porturilor 



Maritime Constanța Ordonanța Guvernului nr. 109 privind guvernarea corporatistă. De ce spun dintr-o 

eroare, pentru că, la momentul acela, Portul Constanța nu producea pierderi. Or, prin aplicarea 

Ordonanței 109 prin contractul de mandat care s-a încheiat cu administratorul privat se leagă și mai mult 

indicatorul de performanță de profit. Și, vă dau un exemplu și sper să fie edificator. Am datele din 2015, 

dar pentru 2016 sunt la fel. La venituri de 73 de milioane de euro, Portul Constanța, în 2015, a înregistrat 

un profit de 21 de milioane de euro, circa 30%, și, deși are un profit așa mare, nu a reușit decât să 

realizeze 18% din valoarea programului de investiții. Aș mai adăuga – și cu asta chiar închei – două 

perspective din care trebuie să privim activitatea porturilor, în general și a portului maritim Constanța, în 

special. Una socială. Mă refer la faptul că în tot ceea ce înseamnă platforma portuară au contracte de 

muncă circa 10 000 de concetățeni de-ai noștri și, dacă ne referim și la industria pe orizontală, găsim 20–

25 de mii de familii care trăiesc de aici. Iacă încă un motiv în plus pentru care activitatea trebuie să existe 

nu neapărat să facă profit. Și una ce ține de securitatea națională, pentru că securitatea națională nu 

înseamnă numai securitate militară, înseamnă și securitate economică, și societală și așa mai departe. 

Ca atare, având în vedere faptul că, în forma asta, legea rezolvă problemele pe care eu vi le-am 

prezentat dumneavoastră și care mi se par extrem de importante, Grupul Partidului Național Liberal va 

susține și va vota pentru această lege și vă rog să o faceți și dumneavoastră. Mulțumesc mult.  

Domnul Iulian-Claudiu Manda: Mulțumim, domnule senator Chițac. - 22 - Dacă sunt și alte intervenții. Nu 

sunt. Atunci, declarăm încheiate dezbaterile generale. Și, fiind vorba de o lege cu caracter organic, vom 

trece la vot la ora 17.00.” 

 

Votul 

” Punctul 4. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind 

administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând 

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

interioare. (L487/05.09.2016)  

Trecem la votul asupra legii și vă reamintesc că ne aflăm în faza de reexaminare a legii, ca urmare a 

Deciziei Curții Constituționale nr. 89/2017 prin care legea este declarată neconstituțională, reținându-se 

aspecte de neconstituționalitate extrinsecă.  

Raportul comisiei este de admitere a legii, în forma transmisă la promulgare. Legea face parte din 

categoria legilor organice. Senatul este primă Cameră sesizată. Supun votului dumneavoastră raportul și 

legea. Vă rog să votați.  

Cu 101 voturi pentru, niciun vot împotrivă și 8 abțineri, raportul și proiectul de lege au fost 

adoptate.”  


