


                                                                              AMENDAMENTE 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor 

navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților 

de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată 

 

   TEXT OG 22 TEXT PROPUS       AMENDAMENTE       MOTIVARE 

1. Art. 4 alin. (3) 

 

(3) Direcția coordonează 

instituțiile publice, regiile 

autonome, companiile 

naționale și societățile 

comerciale din domeniul 

transportului naval 

prevăzute la alin. (2) și 

controlează administrațiile 

portuare și/sau de căi 

navigabile interioare în ceea 

ce privește aplicarea 

prevederilor prezentei 

ordonanțe. 

 

1. Art. 4 alin. (3) se modifică 

după cum urmează: 

„(3) Direcţia coordonează 

instituţiile publice, regiile 

autonome, companiile naţionale şi 

societăţile comerciale din 

domeniul transportului naval 

prevăzute la alin. (2) şi 

controlează administraţiile 

portuare şi/sau de căi navigabile 

interioare în ceea ce priveşte 

aplicarea prevederilor prezentei 

ordonanţe și aducerea la 

îndeplinire a tuturor obligațiilor 

prevăzute de reglementările 

legale în vigoare în sarcina 

acestor administrații.” 

 

 In calitate de 

„autoritate 

competentă” in 

intelesul 

Regulamentul UE 

„....este abilitat să 

efectueze în temeiul 

dreptului intern sau 

al instrumentelor 

naționale activități 

legate de 

organizarea și 

gestionarea 

activităților 

portuare, împreună 

cu organul de 

administrare al 

portului sau în locul 

acestuia” 

Articolul 12 

 

(2) Investițiile noi, lucrările 

2. Art. 12 alin. (2), (3) și (5) se 

modifică după cum 

urmează:  

 Având în vedere 

necesitatea 

dezvoltării continue 



de modificare și 

modernizare și orice alte 

lucrări de intervenții 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. 

(3) Investițiile noi, lucrările 

de modificare și 

modernizare și orice alte 

lucrări de intervenții 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 

unităților administrativ-

teritoriale, numai după 

obținerea avizului conform 

al ministerului. 

........ 

 (5) Investițiile în 

suprastructură portuară de 

natura bunurilor imobile, 

astfel cum sunt definite 

la art. 537 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul 

„(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, cu 

condiția obținerii de către 

administrații a avizului consultativ 

al asociațiilor patronale și 

profesionale reprezentative și legal 

constituite și după organizarea de 

către administrații a unor dezbateri 

publice cu privire la acestea.” 

 

„(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 și avizului consultativ 

al asociațiilor patronale și 

profesionale reprezentative și legal 

constituite și după organizarea de 

eficiente a porturilor 

din România, pe de 

o parte, dar și 

cerințele impuse la 

nivel european, pe 

de altă parte, se 

impune completarea 

prevederilor legale 

anterior menționate, 

astfel încât să se 

creeze cadrul legal 

necesar pentru ca 

societățile care 

desfășoară activitate 

economică în 

porturile Românești 

sau în strânsă 

legătură cu acestea 

să fie consultate 

atunci când sunt 

adoptate decizii cu 

impact semnificativ 

asupra atractivității 

și chiar existenței 

porturilor.  

Un astfel de cadru 

de dialog, răspunde 

cerințelor 
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civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, care 

au ca rezultat schimbarea 

sistematizării portului sau 

au ca efect creșterea 

capacității de operare a 

portului ori pot influența 

starea tehnică a 

infrastructurii, se pot realiza 

numai cu avizul conform al 

ministerului, indiferent de 

forma de proprietate asupra 

terenului 

către administrații a unor dezbateri 

publice cu privire la acestea.” 

„(5) Investiţiile în suprastructură 

portuară de natura bunurilor 

imobile, astfel cum sunt definite la 

art. 537 din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, care au ca 

rezultat schimbarea sistematizării 

portului sau au ca efect creşterea 

capacităţii de operare a portului 

ori pot influenţa starea tehnică a 

infrastructurii, se pot realiza 

numai cu avizul consultativ al 

asociațiilor patronale și 

profesionale reprezentative și legal 

constituite și cu avizul conform al 

ministerului , indiferent de forma 

de proprietate asupra terenului și 

după organizarea de către 

administrații a unor dezbateri 

publice cu privire la acestea.” 

 

Regulamentului 

2017/352 de 

stabilire a unui 

cadru privind 

furnizarea de 

servicii portuare și a 

normelor comune 

privind transparența 

financiară a 

porturilor (în 

continuare 

„Regulament”). În 

acest sens trebuie 

avute în vedere 

paragrafele 47 și 52 

din preambul, 

precum și 

dispozițiile art. 15 

alin. (2) din 

Regulament.  

 

Art. 24 alin. (1) lit. j 

 

j) să țină evidența 

muncitorilor portuari care 

efectuează activitățile 

3. Art. 24 alin. (1) lit. j se 

modifică după cum 

urmează: 

 

„j) să țină evidența muncitorilor 

 Evidența 

muncitorilor în 

porturi trebuie să fie 

efectivă și să se 

urmărească 



specifice prevăzute la art. 

60 alin. (1) pe bază de 

contracte individuale de 

muncă; 

portuari care efectuează 

activitățile specifice prevăzute la 

art. 60 alin. (1) pe bază de 

contracte individuale de muncă și 

documente care demonstrează că 

dețin competențele necesare 

practicării ocupației/calificării care 

are codul C.O.R./ N.C. menționat 

în contractul individual de muncă: 

certificate de calificare 

profesională/ certificate de 

absolvire / autorizaţii/ taloane/ 

atestate emise de autorități de 

reglementare, după caz.” 

 

îndeplinirea tuturor 

condițiilor de muncă 

în porturi. 

Amendamentele sunt 

menite să clarifice 

atribuțiile 

administrațiilor, 

care trebuie să 

asigure siguranța 

tuturor activităților 

desfășurate în 

porturi și prestarea 

acestora de către 

muncitori calificați.  

 

 La art. 24 alin. (1) după litera m) 

se introduc două noi litere n) și o) 

ce vor avea următorul conținut:  

„n) să afecteze cu prioritate 

cheltuielile necesare reparării, 

întreținerii și menținerii 

caracteristicilor tehnice inițiale/ 

proiectate ale infrastructurii 

portuare, precum și ale oricăror 

rețele de utilități și căi de acces 

(rutiere și feroviare) de pe 

teritoriul porturilor; 

o) pentru situația în care 

   La art. 24 alin. (1) după litera 

m se introduc două noi litere n) 

și o) ce vor avea următorul 

conținut: 

„n) să aloce cu prioritate 

resursele financiare necesare 

reparării, întreținerii și 

menținerii caracteristicilor 

tehnice inițiale/ proiectate ale 

infrastructurii portuare, precum 

și ale oricăror rețele de utilități 

și căi de acces (rutiere și 

feroviare) de pe teritoriul 

Scopul pentru care 

administrațiile au 

fost înființate, este 

acela de a asigura 

administrarea și 

exploatarea 

eficientă a 

infrastructurii de 

transport naval 

aparținând 

domeniului public al 

Statului Român. 

Având în vedere 



administrația portuară nu își 

respectă obligația de a afecta și de 

a realiza cu prioritate lucrările de 

reparație, întreținere și menținere a 

caracteristicilor tehnice inițiale/ 

proiectate ale infrastructurii 

portuare, precum și ale oricăror 

rețele de utilități și căi de acces 

(rutiere și feroviare) de pe 

teritoriul porturilor, operatorii 

economici le pot efectua ei înșiși, 

pe cheltuiala proprie, urmând să 

își recupereze cheltuielile 

efectuate în acest scop. În 

asemenea cazuri, operatorii 

portuari au dreptul de a refuza la 

plată orice factură emisă de 

administrația portuară, până la 

acoperirea/stingerea integrală a 

contravalorii lucrării/lucrărilor 

efectuate. Valoarea unitară a 

cheltuielilor făcute de operatori nu 

poate depăși media valorii unitare 

cu care administrația a efectuat 

lucrările similare în ultimii (2) 

ani.” 

 

porturilor; 

 

o) pentru situația în care 

administrația portuară nu își 

respectă obligația de a realiza 

cu prioritate lucrările de 

reparație, întreținere și 

menținere a caracteristicilor 

tehnice inițiale/ proiectate ale 

infrastructurii portuare, precum 

și ale oricăror rețele de utilități 

și căi de acces (rutiere și 

feroviare) de pe teritoriul 

porturilor, operatorii economici 

le pot efectua ei înșiși, pe 

cheltuiala proprie, urmând să își 

recupereze cheltuielile efectuate 

în acest scop. În asemenea 

cazuri, operatorii portuari au 

dreptul de a refuza la plată orice 

factură emisă de administrația 

portuară, până la 

acoperirea/stingerea integrală a 

contravalorii lucrării/lucrărilor 

efectuate. Valoarea unitară a 

cheltuielilor făcute de operatori 

nu poate depăși media valorii 

unitare cu care administrația a 

importanța capitală 

pe care 

infrastructura de 

transport naval o 

prezintă pentru 

economia națională 

în ansamblul său, 

trebuie reglementate 

obligații legale clare 

în sarcina 

administrațiilor 

astfel încât să se 

asigure dezideratul 

întreținerii unei 

infrastructuri 

capitale. Mai mult 

decât atât, este 

esențial ca 

întreținerea și 

menținerea 

caracteristicilor 

tehnice proiectate 

ale infrastructurii de 

transport naval să 

fie asigurată, iar 

dacă administrațiile 

nu își îndeplinesc 

obligațiile legate de 



efectuat lucrările similare în 

ultimii (2) ani.” 

 

infrastructura 

concesionată, 

trebuie reglementat 

dreptul operatorilor 

privați de a 

interveni. În mod 

similar este și 

legislația din alte 

state europene, care 

permite operatorilor 

privați de a interveni 

asupra 

infrastructurii de 

transport naval 

pentru menținerea 

caracteristicilor 

necesare pentru 

desfășurarea 

activității în cele 

mai bune condiții.  

 

 5. La art. 25, după alin. (4) se 

introduc două noi alineate (5) și 

(6) ce vor avea următorul conținut:  

„(5) Administrația Fluvială a 

Dunării de Jos va asigura și 

administratea căilor navigabile 

constituite din gurile de vărsare a 

 Pe afluientii Dunarii 

s-au dezvoltat 

activitati specifice 

reglementate de 

prezenta ordonata, 

dar nu exista o 

administratie care 



râurilor afluente ale Dunării pe o 

lungime de până la 5 km. 

(6) Administrația Fluvială a 

Dunării de Jos va asigura 

semnalizarea căii navigabile și 

costiere precum și adâncimile de 

navigație minime.” 

sa reglementeze 

navigatia sau sa 

asigure conditiile de 

navigatie in 

siguranta.   

In prezent raurile pe 

malurile carora s-au 

dezvoltat operatori 

portuari sau 

armatori sunt Prut, 

Siret si Arges  

Activitatile 

principale sunt: 

incarcare 

descarcare produse 

de balastiera sau 

cereale, reparatii 

nave si instalatii 

plutitoare, 

adapostire nave pe 

timp de iarna 

porturi pentru 

ambarcatiuni de 

agrement. 

 4. La art. 26 alin. (1) după lit. 

e) se introduc trei noi litere 

ce vor avea următorul 

4. La art. 26 alin. (1) după 

lit. e) se introduc trei noi litere 

ce vor avea următorul conținut: 

 

Scopul pentru care 

administrațiile au 

fost înființate, este 

acela de a asigura 



conținut: 

„f) să repare, să întrețină și să 

mențină în stare de funcționare 

toate căile de acces rutiere și 

feroviare din porturi, aflate în 

proprietatea sau administrarea lor, 

corespunzător standardelor tehnice 

aplicabile; 

g) să afecteze cu prioritate 

cheltuielile necesare reparării, 

întreținerii și menținerii 

caracteristicilor tehnice inițiale/ 

proiectate ale infrastructurii 

portuare, precum și ale oricăror 

rețele de utilități și căi de acces 

(rutiere și feroviare) de pe 

teritoriul porturilor;  

 

h) pentru situația în care 

administrația portuara nu își 

respectă obligația de a afecta și de 

a realiza cu prioritate lucrările de 

reparație, întreținere și menținere a 

caracteristicilor tehnice inițiale/ 

proiectate ale infrastructurii 

portuare, precum și ale oricăror 

rețele de utilități și căi de acces 

(rutiere și feroviare) de pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) să aloce cu prioritate 

resursele financiare necesare 

reparării, întreținerii și 

menținerii caracteristicilor 

tehnice inițiale/ proiectate ale 

infrastructurii portuare, precum 

și ale oricăror rețele de utilități 

și căi de acces (rutiere și 

feroviare) de pe teritoriul 

porturilor;  

 

h) pentru situația în care 

administrația portuara nu își 

respectă obligația de a realiza 

cu prioritate lucrările de 

reparație, întreținere și 

menținere a caracteristicilor 

tehnice inițiale/ proiectate ale 

infrastructurii portuare, precum 

și ale oricăror rețele de utilități 

administrarea și 

exploatarea 

eficientă a 

infrastructurii de 

transport naval 

aparținând 

domeniului public al 

Statului Român. 

Având în vedere 

importanța capitală 

pe care 

infrastructura de 

transport naval o 

prezintă pentru 

economia națională 

în ansamblul său, 

trebuie reglementate 

obligații legale clare 

în sarcina 

administrațiilor 

astfel încât să se 

asigure dezideratul 

întreținerii unei 

infrastructuri 

capitale. Mai mult 

decât atât, este 

esențial ca 

întreținerea și 



teritoriul porturilor , punând astfel 

operatorii economici în situația de 

a realiza pe cheltuiala proprie 

aceste lucrări, aceștia vor avea 

dreptul de a-și recupera cu 

prioritate cheltuielile afectate, 

inclusiv de a refuza la plată orice 

factură emisă de administrația 

portuară, până la 

acoperirea/stingerea integrală a 

contravalorii lucrării/lucrărilor 

efectuate.” 

 

 

și căi de acces (rutiere și 

feroviare) de pe teritoriul 

porturilor , punând astfel 

operatorii economici în situația 

de a realiza pe cheltuiala 

proprie aceste lucrări, aceștia 

vor avea dreptul de a-și 

recupera cu prioritate 

cheltuielile afectate, inclusiv de 

a refuza la plată orice factură 

emisă de administrația portuară, 

până la acoperirea/stingerea 

integrală a contravalorii 

lucrării/lucrărilor efectuate. 

menținerea 

caracteristicilor 

tehnice proiectate 

ale infrastructurii de 

transport naval să 

fie asigurată, iar 

dacă administrațiile 

nu își îndeplinesc 

obligațiile legate de 

infrastructura 

concesionată, 

trebuie reglementat 

dreptul operatorilor 

privați de a 

interveni. În mod 

similar este și 

legislația din alte 

state europene, care 

permite operatorilor 

privați de a interveni 

asupra 

infrastructurii de 

transport naval 

pentru menținerea 

caracteristicilor 

necesare pentru 

desfășurarea 

activității în cele 



mai bune condiții.  

 

Articolul 27 

(1) Administrațiile 

porturilor și căilor 

navigabile interioare au 

obligația să stabilească 

anual: 

 a) programul de întreținere 

și reparație; 

b) programul de 

semnalizare; 

c) programul de dragaj 

pentru asigurarea 

adâncimilor minime sau 

gabaritelor minime de 

navigație, după caz, cu 

consultarea operatorilor 

portuari; 

d) programul de investiții. 

 

5. Art. 27 alineatul 1 se 

modificat după cum 

urmează:  

„(1) Administrațiile porturilor și 

căilor navigabile interioare au 

obligația să stabilească anual, 

după consultarea asociațiilor 

patronale și profesionale 

reprezentative și legal constituite: 

   a) programul de întreținere și 

reparație; 

 b) programul de semnalizare;  

 c) programul de dragaj pentru 

asigurarea adâncimilor minime 

sau gabaritelor minime de 

navigație, după caz, cu consultarea 

operatorilor portuari; 

   d) programul de investiții.” 

 

 Astfel, menționăm în 

primul rând, un 

aspect extrem de 

important ce ține de 

necesitatea 

dezvoltării constante 

a porturilor. În acest 

sens, trebuie 

observat faptul că 

pentru a putea fi un 

port competitiv pe 

piața transporturilor 

navale la nivel 

mondial, sunt 

necesare investiții 

constante în 

infrastructura 

portuară, atât 

pentru întreținerea 

și dezvoltarea 

infrastructurii 

existente, cât și 

pentru crearea de 

noi elemente de 

infrastructură, iar 

acestea trebuie să 



corespundă 

cerințelor reale ale 

pieței. În acest sens, 

trebuie acceptat 

faptul că entitățile 

cele mai în măsură 

să cunoască aceste 

cerințe sunt 

operatorii care își 

desfășoară 

activitatea în 

porturi. Tocmai 

pentru a beneficia 

de know-how-ul 

acestora, trebuie 

creat un astfel de 

cadru legal de 

dialog la nivelul 

administrațiilor 

portuare. Un astfel 

de dialog este de 

natură a evita 

investițiile fără 

utilitate practică, ce 

în final nu răspund 

nevoilor reale ale 

pieței, ce ar putea fi 

propuse de unii 



consultanți fără o 

viziune reală asupra 

pieței relevante.  

În plus, 

reglementarea vine 

să coroboreze 

prevederile legale 

interne cu normele 

europene aplicabile 

în materia 

consultărilor ce 

trebuie să aibă loc 

la nivelul porturilor.  

 

 La art. 30, după alin. (4) se 

introduce un nou alin. (5) ce va 

avea următorul conținut:  

 

(5) „În cazul în care 

infrastructura de transport naval 

aparține domeniului public al 

unităților administrativ-teritoriale, 

toate veniturile obținute din 

utilizarea infrastructurii vor fi 

folosite pentru a acoperi 

cheltuielile de dezvoltare, 

funcționare, întreținere și reparație 

a infrastructurii respective.” 

La art. 30, după alin. (4) se 

introduce un nou alin. (5) ce va 

avea următorul conținut:  

 

(5) „În cazul în care 

infrastructura de transport naval 

aparține domeniului public, 

inclusiv cele aflate in 

proprietatea sau 

administrarea unităților 

administrativ-teritoriale,  

veniturile obținute din utilizarea 

infrastructurii vor fi folosite 

pentru a acoperi cheltuielile de 

Scopul principal al 

administrațiilor 

trebuie să fie acela 

de a asigura 

întreținerea și 

exploatarea 

infrastructurii de 

transport naval . 

Chiriile si taxele 

aplicate de 

administratii trebuie 

sa fie atragatoare 

pentru operatorii 

portuari si armatorii 



 dezvoltare, funcționare, 

întreținere și reparație a 

infrastructurii respective.” 

 

care de fapt produc 

plus valoare prin 

miscarea marfurilor 

care mai departe 

genereaza venituri 

pe orizontala in 

economia locala.  

 

Articolul 30^ 

„a) obligațiile prevăzute la 

art. 24, respectiv art. 26, 

după caz, și sancțiunile 

aplicabile în cazul 

neîndeplinirii acestora;” 

Art. 31^1 alin. (1) lit. a) se 

modifică și va avea următorul 

conținut:  

„a) obligaţiile prevăzute la art. 24, 

respectiv art. 26, după caz, şi 

sancţiunile aplicabile potrivit 

prevederilor legale incidente și 

dispozițiilor contractuale, în cazul 

neîndeplinirii acestora;” 

 

 Având în vedere 

faptul că 

infrastructura de 

transport naval a 

României reprezintă 

un bun de 

importanță capitală 

pentru economia 

națională în 

ansamblul său, este 

esențial ca prin 

contractele prin care 

unele dintre cele mai 

valoroase bunuri ale 

Statului Român sunt 

concesionate să se 

reglementeze expres 

obligațiile ce revin 

concesionarului, 

precum și 



sancțiunile 

aplicabile în cazul 

neîndeplinirii 

acestora.  

 

Art. 31 

 

(1) Punerea la dispoziția 

utilizatorilor de către 

administrații a terenurilor 

portuare care aparțin 

domeniului public al 

statului se face prin 

contracte de subconcesiune 

sau închiriere, în condițiile 

legii, cu scopul desfășurării 

în mod eficient a 

activităților portuare 

definite prin prezenta 

ordonanță. 

Art. 31 alin. (1) se modifică și va 

avea următorul conținut:  

 

„(1) Punerea la dispoziţia 

utilizatorilor de către administraţii 

a terenurilor portuare care aparţin 

domeniului public al statului se 

face prin contracte de 

subconcesiune, prin derogare de la 

prevederile art. 305 alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ cu 

modificările și completările 

ulterioare, sau închiriere, în 

condiţiile legii. 

 

6. Art. 31 alin. (1) se 

modifică și va avea 

următorul conținut:  

 

„(1) Punerea la dispoziţia 

utilizatorilor de către 

administraţii a terenurilor 

portuare care aparţin 

domeniului public al statului se 

face prin contracte de 

subconcesiune, prin derogare de 

la prevederile art. 305 alin. (1) 

din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și 

completările ulterioare, sau 

închiriere, în condiţiile legii cu 

scopul desfăşurării în mod 

eficient a activităţilor 

portuare definite prin 

prezenta ordonanţă.” 

 

Precizarea este in 

conformitate cu 

Regulamentul UE 

alin (1) „ Este 

necesară integrarea 

deplină a porturilor 

în lanțuri eficiente 

de transport și 

logistice, pentru a 

contribui la 

creșterea economică 

și la o utilizare și 

funcționare mai 

eficiente ale rețelei 

transeuropene de 

transport și ale 

pieței interne. Acest 

lucru necesită 

servicii portuare 

moderne care să 

contribuie la o 

utilizare eficientă a 

porturilor și un 



climat favorabil 

investițiilor pentru 

dezvoltarea 

porturilor în 

concordanță cu 

actualele și 

viitoarele cerințe de 

transport și de 

logistică. 

(2) Porturile 

contribuie la 

competitivitatea pe 

termen lung a 

industriilor” 

Articolul 31^1 

 

 

(1) Terenurile libere de 

sarcini pot fi puse la 

dispoziția utilizatorilor prin 

contracte de subconcesiune, 

în condițiile legii. 

Articolul 31^1 alin. (1) se 

modifică și va avea următorul 

conținut:  

 

„(1) Prin derogare de la 

prevederile art. 305 alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ cu 

modificările și completările 

ulterioare, terenurile libere de 

sarcini pot fi puse la dispoziţia 

utilizatorilor prin contracte de 

subconcesiune, în condiţiile legii.” 

 Potrivit normelor de 

tehnică legislativă, 

derogările trebuie 

prevăzute în mod 

expres, astfel încât 

modificările propuse 

sunt de natură a 

corobora textul 

Ordonanței nr. 

22/1999 cu 

prevederile Codului 

Administrativ.  

 



 

 

Articolul 31^1 

 

 

(2) Studiul de oportunitate 

al fiecărei 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. 

La art. 31^1 alin. (2) și (3) se 

modifică și vor avea următorul 

conținut:  

„(2) Studiul de oportunitate al 

fiecărei subconcesiuni în parte, 

elaborat în condițiile prevăzute de 

legislația în vigoare pentru 

concesiune, se aprobă de către 

minister, prin compartimentul care 

gestionează contractele de 

concesiune încheiate de către 

minister. 

(3) Subconcesiunea prevăzută la 

alin. (1) se aprobă, în baza 

studiului de oportunitate prevăzut 

la alin. (2), prin ordin al 

ministrului transporturilor, 

infrastructurii și comunicațiilor.” 

 

 Întrucât în practică 

au existat de-a 

lungul timpului 

interpretări diferite 

ale textelor legale 

aplicabile 

modalității de 

aprobare a 

subconcesiunilor, se 

impune calificarea și 

clarificare regimului 

juridic al acesteia. 

Aprobarea prin 

ordin al ministrului 

este de natura a 

reduce sarcinile 

administrative si 

procedurile greoaie 

pe care le presupun 

adoptarea unei 

hotărâri a 

Guvernului. Întrucât 

Ministerul 

transporturilor este 

gestionarul 

proprietății publice 



in numele Statului in 

ceea ce privește 

bunurile ce fac 

obiectul atribuțiilor 

acestui Minister și el 

are dreptul de a 

încheia contractele 

de concesiune în 

numele Statului 

Român, este evident 

faptul că tot 

ministerul de resort 

trebuie să fie cel 

care aprobă 

subconcesionarea 

infrastructurii pe 

care o gestionează.  

 

Articolul 32 

(1) Caietele de sarcini ale 

concesiunii se elaborează de 

către concedenți, iar în 

cazul subconcesiunii 

prevăzute la art. 29 și art. 31 

alin. (1) se elaborează de 

către concesionarii 

prevăzuți la art. 30 alin. (2) 

și se aprobă de către 

La art. 32 alin. (1) literele a), c) și 

d) se modifică și vor avea 

următorul conținut:  

a) 

suprafaţa/scopul/destinaţia/activită

ţile pentru care se 

concesionează/subconcesionează 

terenul portuar sau infrastructura 

portuară, lungimile cheurilor de 

10. La art. 32 alin. (1) literele 

a), c) și d) se modifică și vor 

avea următorul conținut: 

 

a) 

suprafaţa/scopul/destinaţia/activ

ităţile pentru care se 

concesionează/subconcesioneaz

ă terenul portuar sau 

infrastructura portuară, 

Pentru claritatea 

textului legal și 

corecta aplicare.  

 

 

 

 

 

 

 



minister sau de autoritățile 

administrației publice 

locale, după caz. 

(2) Caietele de sarcini vor 

cuprinde în mod obligatoriu 

cel puțin: 

a) 

scopul/destinația/activitățile 

pentru care se 

concesionează/subconcesio

nează infrastructura 

respectivă; 

c) criteriile de performanță 

stabilite în funcție de zonele 

portuare și activitatea 

propusă spre a fi efectuată, 

conform studiului de 

oportunitate; 

d) modalitatea de 

stimulare/penalizare pentru 

realizarea/ nerealizarea 

criteriilor de performanță 

prevăzute la lit. c); 

acostare și caracteristicile 

acestora, starea tehnică, 

adâncimile minime asigurate, 

suprafața aferentă cheului; 

c) criteriile de performanță 

stabilite în funcție de zonele 

portuare și activitatea propusă spre 

a fi efectuată, conform studiului de 

oportunitate, care vor avea în 

vedere cantitatea de mărfuri 

operată anual, sau număr de nave 

operate anual, sau gradul de 

utilizare a danelor, sau ratele de 

încărcare/descărcare a navelor; 

d) modalitatea de 

stimulare/penalizare pentru 

realizarea/ nerealizarea criteriilor 

de performanţă prevăzute la lit. c), 

inclusiv, dar fără a se limita la 

posibilitatea diminuării suprafeței 

ce face obiectul contractului 

prevăzut la alin. (1) dacă o astfel 

de măsură este posibilă;” 

 

lungimile cheurilor de acostare 

și caracteristicile acestora, 

starea tehnică, adâncimile 

minime asigurate, suprafața 

aferentă cheului; 

c) criteriile de performanță 

stabilite de administratii 

conform obiectivelor stabilite 

de Minister, în funcție de 

zonele portuare și activitatea 

propusă spre a fi efectuată, 

conform studiului de 

oportunitate, vor avea în 

vedere utilizarea in mod 

eficient a infrastructurii 

materializata prin: cantitatea 

de mărfuri operată anual, sau  

număr de nave operate anual, 

sau gradul de utilizare a 

danelor, sau ratele de 

încărcare/descărcare a 

navelor; 

d) modalitatea de 

stimulare/penalizare pentru 

realizarea/ nerealizarea 

criteriilor de performanţă 

prevăzute la lit. c), inclusiv, dar 

fără a se limita la posibilitatea 

 

 

 

 

 

Criteriile de 

performanta 

enumerate sunt 

importante pentru 

utilizarea eficienta a 

infrastructurii de 

transport naval si in 

aceste conditii 

trebuie luate in 

considerare in 

integralitatea lor. 

Administratiile, in 

functie de 

obiectivele stabilite 

de Concesionar 

(Minister), vor 

stabili gradul de 

importanta a 

fiecarui criteriu 

pentru zonele 

portuare si 

activitatea propusa.  

CPBA: Este 



diminuării suprafeței ce face 

obiectul contractului prevăzut la 

alin. (1) sau majorarea 

gradata a chiriei pentru 

suprafetele neutilizate , astfel 

incat operatorul sa se poata 

incadra in criteriile de 

performanta stabilite. 

 

esențială menținerea 

caracterului 

alternativ al 

criteriilor de 

performanță, astfel 

încât să se confere 

claritate textului de 

lege. Din punctul 

nostru de vedere 

criteriul ratei de 

operare este 

singurul care este de 

natura a asigura 

exploatarea 

eficienta a 

infrastructurii.  

 La art. 32 alin. (1) după lit. e se 

introduce o nouă literă f) ce va 

avea următorul conținut: 

„f) măsurile de protecţie a 

mediului” 

 

 In conformitate cu 

legislatia nationala 

si europeana in 

domeniul mediului. 

 La art. 36 se introduce un nou 

alineat (2) care va avea următorul 

conținut:  

„(2) Pentru a accesa infrastructura 

portuară și a utiliza facilitățile 

 Este o masura 

preventiva pentru 

reducerea navelor 

care nu mai 

corespund din punc 



portuare, navele vor face dovada 

că sunt asigurate (P&I) inclusiv 

pentru pierdere totală. Pentru 

navele care nu pot face dovada 

asigurării, administrațiile vor 

putea majora tarifele aplicabile 

navelor.” 

 

de vedere tehnic si 

care pot bloca prin 

scufundare 

infrastructura de 

transport. 

In prezent exista 

epave scufundate 

care blocheaza dane 

sau cai navigabile 

pentru care statul 

trebuie sa aloce 

fonduri de scoatere 

si repunere in circuit 

a danelor.  

Articolul 37 

 (2) Stabilirea tarifelor se 

face pe baza unor norme de 

fundamentare întocmite de 

administrații pe baza datelor 

din contabilitatea de 

gestiune a respectivei 

administrații, în urma 

consultării prealabile a 

operatorilor economici 

La art. 37 alin. (2) se modifică 

și va avea următorul conținut:  

„(2) Stabilirea tarifelor pentru 

serviciile prevăzute la art. 36 se 

face pe baza unor norme de 

fundamentare întocmite de 

administrații pe baza datelor din 

contabilitatea de gestiune, în urma 

consultării prealabile a 

organizațiilor patronale și 

profesionale, reprezentative și 

legal constituire cărora li se aplică 

aceste tarife.” 

 Propunerea are 

drept scop 

clarificarea textului 

legal și 

uniformizarea 

normelor cuprinse in 

textul OG 22/1999.  

 



 

 La Art. 37, după alin. (2) se 

introduc două noi alineate (2^1) și 

(2^2) ce vor avea următorul 

conținut:  

„(2^1) Tarifele prevăzute la alin 2 

vor avea în vedere strategia 

comercială și planurile de 

investiții ale portului. 

(2^2) Normele de fundamentare 

prevăzute la alin. 2 vor conține în 

mod obligatoriu următoarele: 

-denumirea tarifului; 

-descrierea serviciului pentru care 

se percepe acel tarif; 

-obiectivele și sumele alocate 

pentru realizarea planurilor 

prevăzute la art. 27 alin. 1; 

-procentele din categoriile de 

cheltuieli ale administrației alocate 

pentru fiecare tarif în parte.” 

 

 Având în vedere 

prevederile 

normelor europene 

cu directă 

aplicabilitate în 

legislația națională, 

trebuie clarificată 

aceasta în scopul 

acoperirii tuturor 

porturilor din 

România, dat fiind 

faptul că normele 

europene nu conțin 

detalii suficiente 

pentru o 

aplicabilitate 

unitară la nivelul 

tuturor porturilor 

naționale.  

 

Articolul 37  

(3) Orice modificare a 

tarifelor prevăzute la alin. 

(1) se face numai în ultimul 

trimestru al anului în curs 

La art. 37 alin. (3)se modifică și 

va avea următorul conținut:  

„(3) Orice modificare a tarifelor 

prevăzute la alin. (2) se face 

 Pentru coroborare 

cu amendamentele 

formulate cu privire 

la art. 37 în 

ansamblul său.  



pentru anul următor numai în ultimul trimestru al 

anului în curs pentru anul 

următor.” 

 

 

Articolul 40 

 

(1) Administrațiile sunt 

obligate să facă publice 

tarifele prevăzute la art. 37. 

7. La art. 40 alin. (1) se 

modifică și va avea 

următorul conținut:  

„(1) Administrațiile sunt obligate 

să facă publice tarifele prevăzute 

la art. 37, precum și notele de 

fundamentare ale acestora.” 

 

 

„(1) Administrațiile sunt 

obligate să facă publice 

tarifele prevăzute la art. 37.” 

 

Ramane neschimbat 

asa cun este in legea 

235/2017 

Normele sunt 

utilizate la partea de 

stabilire a tarifelor. 

Publice sunt tarifele 

finale 

 

 

 La art. 40 după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat (1^1) ce 

va avea următorul conținut:  

„În cazul în care dispozițiile alin. 

(1) nu vor fi respectate, pentru 

orice tarif/taxă solicitată, 

operatorii portuari pot refuza 

oricând la plată orice tarife și taxe 

care nu îndeplinesc condiția de 

publicitate de mai sus. 

În cazul în care dispozițiile alin. 

(1) nu vor fi respectate, pentru 

orice tarif/taxă solicitată, 

La art. 40 după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat (1^1) 

ce va avea următorul conținut:  

 

 

 

„În cazul în care dispozițiile 

alin. (1) nu vor fi respectate, 

pentru orice tarif/taxă 

solicitată, operatorii portuari 

vor sesiza Consiliul de 

Supraveghere din Domeniul 

Naval si/sau vor putea 

Operatorii portuari 

dupa ce au fost 

negociate tarifele au 

posibilitatea sa 

conteste orice 

deraiere de la lege, 

la Consiliul de 

Supraveghere sau in 

instanta. 

Neplata nu este 

acceptabila! 



operatorii portuari vor sesiza 

Consiliul de Supraveghere din 

Domeniul Naval si/sau vor putea 

întreprinde demersuri legale în 

instanță.” 

 

întreprinde demersuri legale 

în instanță.” 

 

Art. 42 alin. (2) 

 

 

(2) Pentru îndeplinirea 

prevederilor alin. (1) 

ministerul sau autoritățile 

administrației publice 

locale, după caz, pot coopta 

specialiști externi din cadrul 

asociațiilor patronale și 

profesionale, reprezentative 

și legal constituite 

La art. 42 alin. (2) se modifică și 

va avea următorul conținut:  

„(2) Controlul administrațiilor, 

astfel cum este prevăzut la alin. 

(1), se efectuează de către minister 

sau autoritățile administrației 

publice locale, după caz, prin 

comisii special înființate în acest 

scop prin ordin de ministru, 

hotărâre a autorităților publice 

locale, după caz, în cadrul cărora 

se vor coopta specialiști externi 

din cadrul asociațiilor patronale și 

profesionale, reprezentative și 

legal constituite sau 

independenți.” 

 

 Legislația în vigoare 

prevede în mod 

expres dreptul 

Statului, având 

calitatea de 

concedent, de  a 

verifica, în perioada 

executării 

contractului, modul 

în care sunt 

respectate clauzele 

acestuia de către 

concesionar. 

Cu toate acestea, 

prevederile actuale 

ale art. 42 stabilesc 

doar principiul, fără 

a stabili în mod 

expres modalitatea 

în care concedentul 

urmează să 

efectueze inspecția 



bunurilor și nici 

verificarea 

îndeplinirii 

obligațiilor 

contractuale. 

Tocmai în vederea 

asigurării unei 

modalități efective 

de exercitare a 

dreptului de control 

se impune adoptarea 

tuturor măsurilor 

necesare pentru 

înființarea 

comisiilor de 

monitorizare a 

concesiunilor. 

Potrivit prevederilor 

art. 15 din 

Regulament, 

utilizatorii portuari 

trebuie consultați în 

legătură atât cu 

privire la stabilirea 

tarifelor portuare, 

cât și în ceea ce 

privește modalitatea 

de dezvoltare și 



eficientizare a 

porturilor.  

Or, având în vedere 

modalitatea în care 

este reglementată 

infrastructura de 

transport naval, 

exploatarea și 

administrarea 

acesteia în România, 

dezideratul 

dezvoltării portuare 

și conexiunilor cu 

hinterlandul nu 

poate fi atins decât 

prin crearea 

cadrului 

instituțional necesar 

pentru 

monitorizarea 

executării 

contractelor de 

concesiune având ca 

obiect exploatarea 

acestei 

infrastructuri.  

Mai mult decât atât, 

în lumina 



prevederilor 

Regulamentului, se 

impune concluzia 

potrivit căreia 

implicarea tuturor 

utilizatorilor 

portuari în procesul 

de supraveghere și 

control a exploatării 

infrastructurii 

portuare este nu 

doar necesară, dar 

chiar obligatorie. În 

absența unei astfel 

de implicări 

eficiența procesului 

de monitorizare 

scade în mod 

dramatic și riscă să 

nu poată produce 

efecte reale în 

materie de 

eficientizare a 

activității portuare. 

Având în vedere 

know-how-ul de care 

operatorii portuari 

dispun în legătură 



cu desfășurarea 

activității portuare 

și datele pe care le 

au în ceea ce 

privește necesitățile 

reale de dezvoltare 

și întreținere a 

infrastructurii de 

transport naval ce a 

fost concesionată 

administrațiilor 

portuare, este 

evident faptul că 

aceștia pot pune la 

dispoziția 

concedentului 

informații 

importante în 

legătură cu starea 

reală a 

infrastructurii de 

transport naval. 

 

Art. 42 alin. (3) 

 

 

(3) Membrii organelor de 

conducere ale 

8. Art. 42 alin. (3) se modifică 

și va avea următorul 

conținut:  

„(3) Membrii organelor de 

 Având în vedere 

faptul că la nivelul 

administrațiilor sunt 

numiți directori 

cărora le sunt 



administrațiilor prevăzute la 

art. 23 alin. (1) și (2) vor fi 

selectați cu respectarea 

prevederilor legale în 

vigoare. 

conducere ale administraţiilor 

prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2), 

inclusiv, dar fără a se limita la 

membrii consiliului de 

administrație sau consiliului de 

supraveghere, respectiv 

directoratului, după caz, precum și 

orice altă persoană căreia i-au fost 

delegate atribuții de supraveghere 

și/sau control vor fi selectaţi cu 

respectarea prevederilor legale în 

vigoare.” 

 

delegate atribuții de 

control și/sau 

supraveghere a 

diferitelor 

departamente este 

esențial ca, în 

considerarea 

impactului pe care 

activitatea lor o are 

asupra modului în 

care compania ce 

administrează 

infrastructura de 

transport naval 

funcționează. Astfel 

este de esența legii 

și trebui să fie 

prevăzut în mod 

expres, astfel încât 

să se evite orice 

dubiu faptul că toate 

criteriile de selecție 

trebuie avute în 

vedere atunci când 

sunt delegate 

atributii de 

conducere oricărei 

persoane.  



 

Art 42 alin. (4) 

 

(4) Procedura de selecție 

prevăzută la alin. (3) va 

cuprinde cel puțin unul 

dintre următoarele criterii 

obligatorii: 

a) competențe profesionale 

dovedite prin minimum 5 

ani de experiență în 

administrarea sau 

managementul unor entități, 

persoane juridice ce 

desfășoară activități 

specifice sectorului 

transport naval, logistic, 

operare portuară, 

administrarea infrastructurii 

de transport naval; sau 

 

Art 42 alin. (4) litera a) se 

modifică și va avea următorul 

conținut: 

„a) competențe profesionale 

dovedite prin minimum 5 ani de 

activitate in cadrul unor entități, 

persoane juridice ce desfășoară 

activități specifice sectorului 

transport naval, logistic, operare 

portuară, administrarea 

infrastructurii de transport naval, 

din care minim 3 ani într-o funcție 

de conducere;” 

La art. 42 alin. (4) după litera b) se 

introduce o nouă literă c) care va 

avea următorul conținut:  

„c) persoanele numite ca interimar 

pentru funcțiile de conducere, sau 

consilii de administrație vor trebui 

să respecte aliniatele a) sau b).” 

 

 Pentru identitate de 

rațiune se impune ca 

și în cazul 

persoanelor ce 

asigură interimatul 

să se aplice aceleași 

criterii de selecție, 

întrucât motivele ce 

impun astfel de 

criterii nu pot fi 

circumstanțiate prin 

durata mandatului.  

 

 La art. 42 după alin. (4) se 

introduce un nou alineat (5) care 

va avea următorul conținut:  

 Pentru corelare cu 

prevederile OUG 

109/2011.  

 



„(5) Perioada de interimat nu 

poate depăși 6 luni.” 

 

Articolul 50 

(1) Pilotajul navelor 

maritime și fluviomaritime 

în porturile unde s-a instituit 

obligativitatea efectuării 

acestui serviciu se asigură 

de către administrațiile 

portuare 

a) prin corpul de piloți 

aparținând administrației; 

b) prin intermediul unor 

operatori economici 

specializați, autorizați în 

conformitate cu prevederile 

art. 19 alin. (2), pe bază de 

contract încheiat în mod 

nediscriminatoriu între 

administrație și respectivii 

operatori economici; 

c) prin concesionarea 

serviciului de pilotaj, în 

condițiile legii, de către 

administrație către operatori 

economici specializați, 

La art. 50 alin. (1) lit. b) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins:  

„b) prin contract încheiat între 

administrație și o asociație 

profesională unică, non-profit, 

constituită potrivit prevederilor 

legale aplicabile exclusiv din piloți 

maritim autorizați să presteze 

activitate de pilotaj în temeiul 

normelor legale aplicabile, ai căror 

membri persoane fizice nu vor 

face parte din nicio altă entitate 

juridică.” 

La art. 50 alin. (1) lit. c) se abrogă.  

 

La art. 50 alin. (3) – (5) se 

modifică și vor avea următorul 

conținut:  

„(3) Asociația care asigură 

prestarea serviciului de siguranță 

prevăzut la alin. (1) și 

administraţiile agreează prin 

Ramane in forma existenta in 

lege 

 

Asociatia 

profesionala unica 

 Nu este 

constitutional sa 

obligi pe cineva care 

are o meserie sa se 

inregimenteze intr-o 

asociatie unica si 

mai mult sa nu mai 

aibe voie sa lucreze 

in alta entitate 

juridica!!!!!!!! 

 

Nu se modifica 

nimic 

 



autorizați în conformitate cu 

prevederile art. 19 alin. (2). 

(3) În cazul în care pilotajul 

este realizat de operatori 

economici autorizați, aceștia 

comunică administrațiilor 

tarifele de pilotaj și 

facilitățile acordate. 

(4) Administrațiile fac 

publice lista operatorilor 

economici autorizați cu care 

au încheiat contracte pentru 

pilotaj, tarifele practicate și 

facilitățile acordate de 

aceștia. 

(5) Pentru folosirea 

infrastructurii portuare, 

operatorii economici 

prevăzuți la alin. (1) plătesc 

un tarif stabilit de 

administrație. 

contract tarifele de pilotaj şi 

facilităţile acordate. 

(4) Administraţiile fac publice 

lista cuprinzând tarifele practicate 

şi facilităţile acordate de către 

asociația profesională prevăzută la 

alin. (1) 

(5) Contractul încheiat între 

administrație și asociație va 

reglementa tarifele și modul de 

punere la dispoziția asociației a 

infrastructurii portuare necesare 

prestării serviciului de pilotaj.  

(6) Modul de derulare a serviciului 

de pilotaj al navelor maritime se 

aprobă prin ordin al ministrului 

transporturilor în baza unei analize 

tehnico financiare aprobate de 

consiliul de administrație. Analiza 

se va relua odată la 4 ani și va fi 

prezentată consiliului de 

administrație care va propune 

Ministerului eventuala 

modificare.” 

 
 

(6) Modul de derulare a (6) Modul de derulare a serviciului  Este necesara o 



serviciului de pilotaj al 

navelor maritime se aprobă 

prin ordin al ministrului 

transporturilor. 

de pilotaj al navelor maritime se 

aprobă prin ordin al ministrului 

transporturilor în baza unei analize 

tehnico financiare aprobate de 

consiliul de administrație. Analiza 

se va relua odată la 4 ani și va fi 

prezentată consiliului de 

administrație care va propune 

Ministerului eventuala 

modificare.” 

 

justificare 

fundamentata pentru 

ca Ministrul sa 

emita un Ordin de 

modificare a 

modului de 

desfasurare a unui 

serviciu de siguranta 

 La art. 51 alin. (4) se modifică și 

va avea următorul conținut:  

„(4) Modul de derulare a 

serviciului de pilotaj al navelor 

maritime se aprobă prin ordin al 

ministrului transporturilor în baza 

unei analize tehnico financiare 

aprobate de consiliul de 

administrație. Analiza se va relua 

odată la 4 ani și va fi prezentată 

consiliului de administrație care va 

propune Ministerului eventuala 

modificare.” 

 Este necesara o 

justificare 

fundamentata pentru 

ca Ministrul sa 

emita un Ordin de 

modificare a 

modului de 

desfasurare a unui 

serviciu de siguranta 

Articolul 51 

(1) Pilotajul navelor 

La art. 51 după alin. (5) se 

introduce un nou alineat ce va 

 Tarifele de pilotaj 

au explodat ca 



maritime și fluviomaritime 

pe sectorul de Dunăre 

cuprins între rada portului 

Sulina și Brăila se 

desfășoară în conformitate 

cu prevederile prezentei 

ordonanțe și cu prevederile 

Convenției despre regimul 

navigației pe Dunăre, 

semnată la Belgrad la 18 

august 1948, ratificată de 

România prin Decretul nr. 

298/1948 

avea următorul conținut:  

„(6) Manevrele de sosire şi plecare 

prevăzute la alin. (3) presupun şi 

introducerea în prima dană de 

operare şi scoaterea din ultima 

dană de operare.” 

urmare a 

intelegerilor, in 

decursul anilor,intre 

administratii si 

operatori prin 

aplicarea de tarife 

de pilotaj sectionate 

pe diverse sectoare 

sau numar de piloti 

etc. 

Precizarea clara in 

lege va conduce la o 

stabilitate si 

siguranta a tarifelor 

de pilotaj.  

Deasemeni 

complexitatea 

serviciului de pilotaj 

pe Canalul Sulina si 

Dunarea Maritima, 

impune o 

reglementare prin 

lege (conform 

Conventiei de la 

Belgrad navigatia pe 

Canalul Sulina si 

Dunarea Maritima 

este libera. Intrucat 



sunt mai multe tari 

riverane si care 

utilizeaza Canalul 

Sulina este necesara 

o rglementare astfel 

incat sa activitatea 

de pilotaj sa fie 

controlata de 

Romania) 

Articolul 52 

 

 

(6) Modul de desfășurare a 

serviciului de remorcaj 

prevăzut la alin. (1) se 

aprobă prin ordin al 

ministrului transporturilor. 

31. La art. 52 alin. (6) se 

modifică și va avea următorul 

conținut:  

„(6) Modul de desfășurare a 

serviciului de remorcaj prevăzut la 

alin. (1) se aprobă prin ordin al 

ministrului transporturilor, in baza 

unei analize tehnico financiare 

aprobate de consiliul de 

administrație. Analiza se va relua 

odată la 4 ani și va fi prezentată 

consiliului de administrație care va 

propune Ministerului eventuala 

modificare.” 

 Este necesara o 

justificare 

fundamentata pentru 

ca Ministrul sa 

emita un Ordin de 

modificare a 

modului de 

desfasurare a unui 

serviciu de siguranta 

Articolul 61 

.... 

 (2) Sistemul de calificare a 

muncitorilor portuari se 

La art. 61 alin. (2) se modifică și 

va avea următorul conținut: 

„(2) Sistemul de calificare a 

 Pentru clarificarea 

normei legale și o 

aplicare corectă a 

acesteia. 



organizează și se desfășoară 

în conformitate cu 

prevederile legale în 

vigoare. 

muncitorilor portuari se 

organizează și se desfășoară prin 

Fundația Scoala Portuară sau prin 

alte instituții a căror activitate este 

reglementată de autoritățile 

competente.” 

Articolul 63 

...... 

 (2) Operatorii economici 

prevăzuți la art. 62 alin. (3) 

sunt obligați să utilizeze 

numai muncitori portuari cu 

care au încheiat contracte 

individuale de muncă pe 

perioadă nedeterminată sau 

determinată, dacă aceștia: 

 

a) sunt înregistrați la 

administrații; și 

La art. 63 alin. (2) înainte de litera 

a) se introduce o nouă litera a
’
), ce 

va avea următorul conținut și se 

renumerotează celelalte litere:  

„a
’
) sunt calificați și dețin 

documente care demonstrează că 

dețin competențele necesare 

practicării ocupației/calificării care 

are codul C.O.R./ N.C. menționat 

în contractul individual de muncă: 

certificate de calificare 

profesională/ certificate de 

absolvire / autorizaţii/ taloane/ 

atestate emise de autorități de 

reglementare, după caz;” 

 Se impune o 

calificare 

corespunzatoare a 

lucratorilor portuari 

Articolul 66^1 

 (5) Membrii Consiliului de 

supraveghere trebuie să 

îndeplinească, cumulativ, 

următoarele condiții: 

La art. 66^1 alin. (1) se modifică 

și va avea următorul conținut:  

(1) Se înființează Consiliul de 

supraveghere din domeniul naval, 

denumit în continuare Consiliul de 

  

 

La art. 66^1 alin. (1) și (5) lit. a) 

se modifică și va avea 

Este necesar ca 

persoanele de 

control sa aibe cel 

putin experienta si 

abilitatile celui 



 

a) să aibă cetățenie română 

și o experiență de cel puțin 

5 ani în unul dintre 

domeniile: economic, 

juridic, transport naval, 

administrație publică; 

supraveghere, care este organizat 

și funcționează ca structură fără 

personalitate juridică în cadrul 

Consiliului Concurenței, care va 

asigura resursele necesare 

pentru desfășurarea activității 

consiliului de supraveghere. 

 

La art. 66^1 alin. (5) lit. a) se 

modifică și va avea următorul 

conținut:  

„a) să aibă cetățenie română și sa 

aibe competențe profesionale 

dovedite prin cel puțin 5 ani de 

activitate în cadrul unor entități, 

persoane juridice ce desfășoară 

activități specifice sectorului 

transport naval, logistic, operare 

portuară, administrarea 

infrastructurii de transport naval 

sau în cadrul administrației 

publice centrale sau locale ori 

instituțiilor publice, îndeplinind 

atribuții de conducere, 

reglementare sau control în 

domeniul naval;” 

următorul conținut:  

 

„(5) a) să aibă cetățenie română 

și minim 3(trei) membri sa aibe 

competențe profesionale 

dovedite prin cel puțin 5 ani de 

activitate în cadrul unor entități, 

persoane juridice ce desfășoară 

activități specifice sectorului 

transport naval, logistic, operare 

portuară, administrarea 

infrastructurii de transport naval 

sau în cadrul administrației 

publice centrale sau locale ori 

instituțiilor publice, îndeplinind 

atribuții de conducere, 

reglementare sau control în 

domeniul naval;” 

controlat mai ales 

cand Consiliul de 

Supraveghere din 

Domeniul Naval este 

un organ specializat 

nu general precum 

Consiliul 

Concurentei. 

( a se vedea 

Autoritatea 

Aeronautica 

Romana si altele 

asemenea) 



 

La art. 66^1 alin (17)  

 

(16) Consiliul de 

supraveghere trebuie să 

dețină o capacitate 

organizațională adecvată în 

ceea ce privește resursele 

umane și materiale. În 

cadrul Consiliului 

Concurenței se înființează o 

structură organizatorică în 

scopul asigurării 

desfășurării activității 

Consiliului de 

supraveghere. 

 

(17) Numărul maxim de 

posturi în cadrul structurii 

organizatorice prevăzute la 

alin. (16) este de 16 și se 

stabilește prin ordin al 

președintelui Consiliului 

Concurenței, după 

consultarea președintelui 

Consiliului de 

supraveghere. 

La art. 66^1 Alin (17) se 

complecteaza cu urmatoarea 

formulare; 

 

(17) Numărul minim de posturi în 

cadrul structurii organizatorice 

prevăzute la alin. (16) este de 100, 

cu posibilitatea suplimentării în 

caz de necesitate și se stabilește 

prin ordin al președintelui 

Consiliului Concurenței, după 

consultarea președintelui 

Consiliului de supraveghere. Cel 

putin 50% din personal trebuie sa 

indeplineasca conditiile stabilite la 

Art 42. alin (4) lit (a.) 

 

La art. 66^1 Alin (18) se 

completeaza cu urmatoarea 

formulare 

 

„Cheltuielile necesare desfășurării 

activității Consiliului de 

supraveghere vor fi cuprinse în 

bugetul Consiliului Concurenței, 

care va fi suplimentat de la 

bugetul de stat în consecință” 

 

 

 

Este necesar ca in 

cadul structurii 

organizatorice, 

persoanele sa detina 

cunostinte de 

specialitate si 

experienta 

corespunzatoare 

pentru a putea 

analiza situatiile 

aparute in domeniul 

naval. 



 

La art. 66^1 după alin. (17) se 

introduce un nou alineat (17
1
) care 

va avea următorul conținut: 

 

(17
1
) Pentru ocuparea unui post 

în cadrul structurii 

organizatorice prevăzute la alin. 

(16) vor fi recrutați experți cu 

studii superioare în unul sau 

mai multe dintre următoarele 

domenii: economic, juridic, 

științe inginerești, indiferent de 

ramura acestora, personal 

navigant maritim. 

 La art. 66^2 alin. (2) după lit. j) se 

introduce o nouă literă k) ce va 

avea următorul conținut:  

„k) verifică și avizează modul de 

constituie a tarifelor stabilite de 

administrații și autorități din 

domeniu naval;” 

La art. 67 după litera ac) se 

introduc trei noi litere ad), ae) și 

 Pentru a avea 

eficacitate, oricărei 

obligații legale 

trebuie să îi 

corespundă o 

sancțiune. În cazul 

în care norma legală 

nu reglementează în 

mod expres și 

sancțiunea 

aplicabilă pentru 



af) ce vor avea următorul conținut:  

„ad) nerespectarea prevederilor 

art. 24 și art. 26; 

ae) nerespectarea prevederilor art. 

27 alin. (1); 

af) deteriorarea infrastructurii 

transport naval prevăzută la Art. 7 

alin (2^1).” 

nerespectarea sa, 

aceasta nu are 

eficienți, rămânând 

fără aplicabilitate. 

 La art. 68 alin. (1) lit. d) se 

modifică și va avea următorul 

conținut:  

„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), ad) și ae).” 

39. La art. 68 alin. (1) după lit. 

d) se introduce o nouă literă e) ce 

va avea următorul conținut:  

„e) cu amendă de la 0,1% la 0,4% 

din cifra de afaceri totală realizată 

de întreprinderea în cauză în anul 

financiar anterior sancționării, 

pentru faptele prevăzute la art. 67 

lit. af).” 

 Trebuie prevăzută și 

sancțiunea 

aplicabilă efectiv 

pentru încălcarea 

obligațiilor legale. 



 După art. 72 se introduce un nou 

articol 73 ce va avea următorul 

conținut:  

 „Art. 73 Contractele de 

concesiune prevăzute la art. 30^1 

încheiate de către Ministerul 

Transporturilor cu administrațiile 

prevăzute la art. 5 în vigoare se 

vor modifica în conformitate cu 

prevederile alin (1) în termen de 6 

luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi.” 

 

40. După art. 72 se introduc 

articolele 73, 74, si 75 care vor 

avea următorul conținut: 

 

Dispozitii finale 

 

„Art. 73 Contractele de 

concesiune prevăzute la art. 

30^1 încheiate de către 

Ministerul Transporturilor cu 

administrațiile prevăzute la art. 

5 în vigoare se vor modifica 

astfel incat sa includa 

modificarile din prezenta lege, 

în termen de 6 luni de la data 

intrării în vigoare a prezentei 

legi.” 

 

 

Propuneri noi 

Art. 74 Contractele existente la 

data publicarii prezentei se vor 

adapta legii pana cel tarziu 

01.07.2025 termenele de 

valabilitate ramanand in 

vigoare. 

La expirarea acestora, operatorii 

pot opta pentru prelungirea lor, 

Este inutilă orice 

prevedere legală 

dacă acesta nu este 

pusă în aplicare. 

Potrivit principiilor 

generale ale 

dreptului orice lege 

trebuie interpretată 

în sensul în care să 

se aplice și nu în 

sensul în care să nu 

se aplice. Tocmai 

pentru a evita orice 

interpretări 

contrare, trebui 

stabilit un termen 

legal clar în care să 

fie modificate 

contractele aflate în 

curs de executare la 

data adoptării legii.  

 

Mai mult decât atât, 

trebui să avem în 

vedere și dispozițiile 

Codului 

administrativ art. 

326 „(5) 



numai dacă au îndeplinit 

obligațiile contractuale specifice 

care condiționează pentru 

prelungirea acestora numai in 

cazul indeplinirii criteriilor de 

performanta.   

Concedentul nu are 

dreptul să modifice 

în mod unilateral 

contractul de 

concesiune de 

bunuri proprietate 

publică, în afară de 

cazurile prevăzute 

de lege. 

(6) Concedentul 

poate modifica 

unilateral partea 

reglementară a 

contractului de 

concesiune de 

bunuri proprietate 

publică, cu 

notificarea 

prealabilă a 

concesionarului, din 

motive excepţionale 

legate de interesul 

naţional sau local, 

după caz. 

(7) Concesionarul 

este obligat să 

continue 

exploatarea bunului 



în noile condiţii 

stabilite de 

concedent, fără a 

putea solicita 

încetarea 

contractului de 

concesiune de 

bunuri proprietate 

publică. 

(8) În cazul în care 

modificarea 

unilaterală a 

contractului de 

concesiune de 

bunuri proprietate 

publică îi aduce un 

prejudiciu, 

concesionarul are 

dreptul să primească 

fără întârziere o 

justă despăgubire.” 

Explicatia este 

valabila si pentru 

propunerile din 

Art.74, si se 

conformeaza 

Regulamentului UE  

  EXTRAS UE     



Articolul 21 

Măsuri tranzitorii 

(1) Prezentul 

regulament nu se 

aplică contractelor 

de servicii portuare 

care au fost 

încheiate înainte de 

15 februarie 2017 și 

care sunt limitate în 

timp.RO 3.3.2017 

Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene L 

57/17 

(2) Contractele de 

servicii portuare 

încheiate înainte de 

15 februarie 2017, 

care nu sunt limitate 

în timp sau care au 

efecte similare, 

trebuie să fie 

modificate pentru a 

se conforma 

prezentului 

regulament până la 1 

iulie 2025. 

 



CPBA: Orice 

modificare a 

contractelor in 

cursul executării lor 

fără a exista un 

acord de voințe al 

părților, este 

neconstituțională și 

nu poate fi 

acceptata. O astfel 

de reglementare 

aduce atingere 

ansamblului 

normativ ce 

reglementează 

proprietatea și 

materia contractelor 

și va determina 

atacarea legii la 

Curtea 

Constituțională.  

    

 


