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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind 
gospodărirea integrată a zonei costiere, trimis Comisiei noastre pentru 
dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.113 din 25 februarie 2003.  
 
 
 

PRESEDINTE, 
     
  

IOAN OLTEAN        
        



 

 

 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,             15 aprilie 2003  
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU             Nr. 26/1174 

ECOLOGIC      
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată 

a zonei costiere  
 

  1. Cu adresa nr.113 din 25 februarie 2003, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere. 
  La întocmirea Raportului s-a avut în vedere:  

- avizul Consiliului Legislativ nr.1280 din 08.10.2002. 
- avizul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională nr.146/05.03.2003. 
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.113/26.02.2003. 
- avizul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice nr.89/05.03.2003. 

  Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă are ca obiect de reglementare dezvoltarea unui cadru legislativ 
care să asigure gospodărirea integrată şi punerea în valoare a zonei costiere naţionale, în scopul utilizării durabile a acesteia şi impune 
tratarea acestei probleme în mod global ţinând seama de interacţiunea tuturor factorilor care compun mediul. 
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  La elaborarea acestui act normativ au fost avute în vedere unele convenţii internaţionale la care România este parte, 
precum şi Capitolul 17 al Agendei 21, adoptată la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro în 
1992, care prevede ca statele să elaboreze reglementări la nivel naţional pentru gospodărirea integrată a zonelor de coastă.  
  2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.74 alin.(1) din Constituţie. 
  3. La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor: domnul Florin Stadiu, secretar de stat în Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, domnul deputat Tudor Baltă 
(PSD) şi domnul deputat Puiu Haşoti (PNL).  
  4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 26 membrii ai Comisiei.  
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  5. Proiectul de lege a fost dezbătut în Senat în şedinţa din 13 februarie 2003.  
  In urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
  In urma dezbaterii, în şedinţa din ziua de 18 martie 2003, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele 
amendamente: 
 
Nr. 
crt 

Text iniţial 
 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

 
1. 

 
Lege  

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.202/2002 privind 

gospodărirea integrată a zonei costiere 
 

 
 Nemodificat 

 

 
2. 

 
 Articol unic 
 Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.202/2002  privind 
gospodărirea integrată a zonei costiere. 

 
 Articol unic 
 Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.202 din 18 decembrie 2002 
privind gospodărirea integrată a zonei costiere, 

 
Respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 
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 publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.965 din 28 decembrie 2002 cu 
următoarele modificări şi completări: 
 

 
3. 

  
 La articolul 13 după alineatul (3) se 
introduce alineatul (31) cu următorul 
cuprins: 
  (31) Agenţii economici proprietari ai 
unor unităţi de agrement sau cazare şi 
alimentaţie publică, limitrofe zonei costiere 
de plajă au prioritate la aceste contracte cu 
obligaţia expresă de a asigura salubrizarea 
zonei de plajă. 
 
Autor: Tudor Baltă � Grupul parlamentar PSD. 
 

 
In general staţiunile turistice 
de pe litoral au unităţile de 
cazare şi alimentaţie publică 
pe plajă sau în apropierea ei. 
Ca atare se impune ca 
activitatea de gospodărire şi 
implicit de exploatare turistică 
a acestor zone să fie atribuite 
celor care deţin aceste 
proprietăţi astfel încât 
produsul turistic să fie 
coordonat de cel căruia i se 
adresează din unitatea de 
cazare.  
 

 
4. 

 
 Art.13 alin.(7)  
....................................................................... 
  (7) Valabilitatea actului tehnico-
juridic emis pentru astfel de instalaţii nu va 
putea depăşi un an. După expirarea acestui 
termen deţinătorul actului tehnico-juridic are 
dreptul şi obligaţia de a solicita un nou act 
tehnico-juridic. În cazul în care cererea sa 
este respinsă motivat sau nu depune cerere, 

 
 La articolul 13 alineatul 7 va avea 
următorul cuprins: 
  (7) Valabilitatea actului tehnico-juridic 
emis pentru astfel de instalaţii nu va putea 
depăşi 3 ani. După expirarea acestui termen 
deţinătorul actului tehnico-juridic are dreptul şi 
obligaţia de a solicita un nou act tehnico-
juridic. În cazul în care cererea sa este respinsă 
motivat sau nu depune cerere, deţinătorul are 

 
Termenul de până la 3 ani 
include şi formularea iniţială, 
dar lasă posibilitatea 
valabilităţii pe o perioadă mai 
lungă atunci când reînnoirea 
anuală nu este necesară. 
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deţinătorul are obligaţia de a demonta 
instalaţiile în termenul prevăzut în actul 
respectiv şi de a reface caracteristica 
arealului.  
 
 

obligaţia de a demonta instalaţiile în termenul 
prevăzut în actul respectiv şi de a reface 
caracteristica arealului.  
 
Autor: Kovacs Csaba Tiberiu � Grupul 
parlamentar UDMR. 
 

 
5. 

 
 Art.16, alin.(1) şi (2)  
 
 Art.16 - (1) În scopul conservării 
condiţiilor ambientale şi valorii patrimoniale 
şi peisagistice din zonele situate în 
apropierea ţărmului, se delimitează pe toată 
lungimea litoralului o fâşie de teren lată de 
100-300 m măsuraţi de la linia cea mai 
înaintată a mării, în funcţie de lăţimea zonei 
costiere, în care sunt interzise orice fel de 
construcţii definitive. Această interdicţie se 
aplică, de asemenea, construcţiilor 
provizorii sau transportabile, cu excepţia 
celor pescăreşti, precum şi caravanelor sau 
structurilor de primire turistice cu funcţiuni 
de cazare. 
 
 
 
 
 
 

 
 Alineatele 1 şi 2 ale articolului 16 vor 
avea următorul cuprins: 
 Art.16 - (1) În scopul conservării 
condiţiilor ambientale şi valorii patrimoniale şi 
peisagistice din zonele situate în apropierea 
ţărmului, se delimitează pe toată lungimea 
litoralului o fâşie de teren lată de 50-100 m 
măsuraţi de la linia cea mai înaintată a mării, 
în funcţie de lăţimea zonei costiere, în care 
sunt interzise orice fel de construcţii definitive. 
Această interdicţie se aplică, de asemenea, 
construcţiilor provizorii sau transportabile, cu 
excepţia celor pescăreşti, precum şi 
caravanelor sau structurilor de primire turistice 
cu funcţiuni de cazare. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La nivel intern considerăm că 
trebuie exceptate de la 
prevederile acestei legi 
investiţiile la nivel naţional ale 
Ministerului Turismului, care 
vizează dezvoltarea turistică a 
acestei zone, iar pentru 
susţinerea investiţiilor ar fi 
suficientă o marjă de 
maximum 100 m. 
Pe întreg litoralul românesc 
sunt deja sute de loturi în 
proprietate privată, după 
aplicarea legilor fondului 
funciar (Legea nr.18/1991 şi 
Legea nr.1/2000) şi o astfel de 
prevedere atentează la dreptul 
de uzufruct al terenului. 
Organizarea unei infrastructuri 
viabile va fi afectată dacă 
mărim distanţa mai mult de 
100 m. 
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 (2) Construcţiile indispensabile 
securităţii sau serviciilor publice pot face 
excepţie de la prevederile alin. (1), în baza 
unui studiu de impact. Realizarea de 
construcţii noi pe fâşia de teren delimitată 
conform prevederilor alin. (1) se va face 
numai cu avizul prealabil al autorităţii 
publice centrale pentru turism, al autorităţii 
publice centrale pentru lucrări publice, 
transporturi şi locuinţe şi al autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului şi 
gospodărirea apelor. 

 (2) Construcţiile indispensabile 
securităţii sau serviciilor publice pot face 
excepţie de la prevederile alin. (1), în baza 
unui studiu de impact. Realizarea acestor 
construcţii pe fâşia de teren delimitată conform 
prevederilor alin. (1) se va face numai cu 
avizul prealabil al autorităţii publice centrale 
pentru turism, al autorităţii publice centrale 
pentru lucrări publice, transporturi şi locuinţă 
şi al autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului şi gospodărirea apelor. 
 
Autor: Puiu Haşotti � Grupul parlamentar 
PNL. 
 

Pentru claritatea textului. 

 
6. 

 
 
  
 Art. 35. - (1) Autorizarea de 
construire de noi şosele în banda litorală - de 
100-300 m - paralelă cu linia ţărmului sau în 
zonele protejate este interzisă. 
 (2) Circulaţia şi staţionarea în afara 
spaţiilor special amenajate a vehiculelor cu 
motor, inclusiv a motocicletelor şi a 
motoretelor, pe dune şi plaje şi în zona 
habitatelor sensibile este interzisă.  
 (3) Fac excepţie de la prevederile alin. 
(2) autovehiculele pentru aprovizionare şi 
intervenţie.  

 
 Articolul 35 va avea următorul 
cuprins: 
 Art. 35. - (1) Autorizarea de construire 
de noi şosele în banda litorală - de 50-100 m - 
paralelă cu linia ţărmului sau în zonele 
protejate este interzisă. 
 (2) Circulaţia şi staţionarea în afara 
spaţiilor special amenajate a vehiculelor cu 
motor, inclusiv a motocicletelor şi a 
motoretelor, pe dune şi plaje şi în zona 
habitatelor sensibile este interzisă.  
 
 (3) Fac excepţie de la prevederile alin. 
(2) autovehiculele pentru aprovizionare şi 

 
Pentru a fi în concordanţă cu 
amendamentul de la art.16 (1). 
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intervenţie.  
 
 (4) Se poate autoriza construcţia de 
promenade în banda litorală de 50-100 m, 
dar nu mai late de 6 m. 
 
Autori: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD 
  Puiu Hasotti � Grupul parlamentar 
PNL. 
 

 
7. 

 
 Art.60 
 
.......................................................................  
 (2) Autorizaţiile de construcţie se vor 
acorda numai pentru exteriorul benzii 
litorale (de 100-300 m), care va fi stabilită 
în funcţie de geomorfologia terenului. 

 
 Alineatul (2) al articolului 60 va avea 
următorul cuprins: 
........................................................................... 
 (2) Autorizaţiile de construcţie se vor 
acorda numai pentru exteriorul benzii litorale 
(de 50-100 m), care va fi stabilită în funcţie de 
geomorfologia terenului. 
 
Autori: Puiu Hasotti � Grupul parlamentar 
PNL 
Liana Naum � Grupul parlamentar PSD. 
 

 
 
 
 
Pentru a fi în concordanţă cu 
art.16 alin.(1). 

 
8. 

 
 Art.68 alin.(2) lit.i) 
 
....................................................................... 
i) câte un reprezentant al consiliilor judeţene 
Constanţa şi Tulcea; 
 

 
 Litera i) a alineatului (2) din articolul 
68 va avea următorul cuprins: 
........................................................................... 
i) câte doi reprezentanţi ai consiliilor judeţene 
Constanţa şi Tulcea; 
 

 
 
 
 
Pentru a fi un comitet mai 
complet. 
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Autor: Victor Paul Dobre � Grupul 
parlamentar PNL. 
 

 
9. 

 
 Art.77  
 
  
....................................................................... 
1. cu amendă de la 50.000.000 lei la 
75.000.000 lei pentru persoane juridice şi de 
la 8.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru 
persoane fizice:  
....................................................................... 
2. cu amendă de la 25.000.000 lei la 
50.000.000 lei pentru persoane juridice şi de 
la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru 
persoane fizice: 
....................................................................... 
3. cu amendă de la 10.000.000 lei la 
25.000.000 lei pentru persoane juridice şi de 
la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei pentru 
persoane fizice: 

 
 Partea introductivă a punctelor 1, 2 şi 
3 ale articolului 77 vor avea următorul 
cuprins: 
........................................................................... 
1. cu amendă de la 100.000.000 lei la 
200.000.000 lei pentru persoane juridice şi de 
la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru 
persoane fizice:  
........................................................................... 
2. cu amendă de la 50.000.000 lei la 
100.000.000 lei pentru persoane juridice şi de 
la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru 
persoane fizice: 
........................................................................... 
3. cu amendă de la 25.000.000 lei la 
50.000.000 lei pentru persoane juridice şi de la 
5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane 
fizice: 
 
Autor: Ioan Oltean � Grupul parlamentar PD. 
 

 
 
 
 
Amenzi ridicate pentru a fi în 
concordanţă cu gravitatea 
faptelor săvârşite şi cu inflaţia. 

 
10. 

 
 

 Art. 81. - Constituie infracţiuni şi se 
pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 

 
 La articolul 81, partea introductivă va 
avea următorul cuprins: 
 Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă 

 
Corelare cu nivelul amenzilor 
prevăzute la răspunderea 
contravenţională. 
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sau cu amendă de la 80.000.000 lei la 
100.000.000 lei următoarele fapte:  
 

de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei 
următoarele fapte:  
 

 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 
  In cursul dezbaterii Comisia a respins următoarele amendamente:  
 
Nr. 
crt 

Text iniţial 
 

Text propus  
(autorul amendamentului) 

Motivare 
 

 
1. 

 
 
 

 Art.3.  - Protecţia zonei costiere 
presupune apărarea integrităţii şi a 
scopurilor generale de utilizare ale acesteia, 
conservarea trăsăturilor şi elementelor sale 
naturale şi prevenirea efectelor negative 
generate de lucrările şi instalaţiile existente 
sau care urmează a fi executate. 
 
 

 
 Articolul 3 va avea următorul 
cuprins: 
 Art.3.  - Protecţia zonei costiere 
presupune apărarea integrităţii şi a scopurilor 
generale de utilizare ale acesteia, conservarea 
caracteristicilor şi elementelor sale naturale şi 
prevenirea efectelor negative generate de 
lucrările şi instalaţiile existente sau care 
urmează a fi executate. 
 
Autor: Ioan Mihai Năstase � Grupul 
parlamentar PSD. 
 

 
Pentru susţinere: pentru mai 
multă precizie  a textului.  
Pentru respingere: textul de 
lege este explicit. 

 
2. 

 
 Art.13 alin.(1), (2), (5) şi (8) 
 
 Art. 13. - (1) Autoritatea publică 

 
 Alineatele (1), (2), (5) şi (8) ale 
articolului 13 vor avea următorul cuprins:  
 Art. 13. - (1) Autoritatea publică 

 
Pentru susţinere: se înlocuieşte 
o cerinţă permisivă cu una 
imperativă prin înlocuirea 
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centrală pentru protecţia mediului şi 
gospodărirea apelor poate administra 
terenurile proprietate publică a statului 
situate în zona costieră, plajele, cheiurile şi 
zonele de îmbăiere, în condiţiile legii.  
 
 
 
 
 
 
 (2) Autoritatea publică centrală pentru 
lucrări publice, transporturi şi locuinţă poate 
administra zonele libere, în condiţiile legii.  
 
 
 
 
 
 
....................................................................... 
  (5) Acordarea concesiunilor se va 
putea face numai în cazul în care nu sunt 
afectate interesele apărării naţionale, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale sau drepturile 
existente. Acordarea concesiunilor pentru 
interesul apărării naţionale, protecţiei 
ţărmului sau pentru alte cazuri bine 
justificate care afectează terţi se va face prin 
plata unei juste despăgubiri în condiţiile 

centrală pentru protecţia mediului şi 
gospodărirea apelor administrează terenurile 
proprietate publică a statului situate în zona 
costieră, plajele şi zonele de îmbăiere, în 
condiţiile legii.  
 
 
 
 
 
 
 (2) Autoritatea publică centrală pentru 
lucrări publice, transporturi şi locuinţă 
administrează zonele libere, cheiurile, în 
condiţiile legii.  
 
Autori: Ovidiu Virgil Drăgănescu � Grupul 
parlamentar PSD,  
    Victor Paul  Dobre � Grupul 
parlamentar PNL. 
........................................................................... 
  (5) Acordarea concesiunilor se va putea 
face numai în cazul în care nu sunt afectate 
interesele apărării naţionale, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale sau drepturile existente. 
Acordarea concesiunilor pentru interesul 
apărării naţionale, protecţiei ţărmului sau 
pentru alte cazuri bine justificate care 
afectează terţi se va face prin plata unei juste 
despăgubiri în condiţiile legii. Se interzice 

sintagmei �poate administra� 
cu �administrează�. Se elimină 
cuvântul �cheiurile� din 
alin.(1) şi se introduce la 
alin.(2) după �zonele libere�. 
Cheiurile ţin de activitatea de 
transporturi şi nu de 
autorităţile de mediu. 
Pentru respingere: textul 
ordonanţei este mai explicit. 
 
Pentru susţinere: cheiurile ţin 
de activitatea de transporturi şi 
nu de autorităţile de mediu. 
Pentru respingere: textul 
ordonanţei este mai explicit. 
 
 
 
 
 
Pentru susţinere: Compania 
�Apele Române� încheie 
contracte cu agenţi economici 
în zonele costiere, iar aceştia 
nu sunt obligaţi prin contract 
de a întreţine zona, ceea ce 
duce la erodarea ţărmului 
românesc. 
Pentru respingere: textul 
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legii.  
 
 
 
 
....................................................................... 
 (8) Când utilizarea zonei costiere 
aflate în proprietate publică poate afecta 
sănătatea populaţiei sau proprietatea privată, 
concedentul are dreptul să ceară 
utilizatorilor garanţii financiare, în scopul 
prevenirii aspectelor negative şi al acordării 
de compensaţii băneşti în beneficiul celor 
afectaţi. Modul de stabilire a cuantumului 
garanţiilor financiare va fi stabilit prin 
hotărâre a Guvernului.  
 

concesionarea în cazul în care nu se poate 
asigura protecţia ţărmului. 
 
Autor: Metin Cerchez � Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 
........................................................................... 
 (8) Când utilizarea zonei costiere aflate 
în proprietate publică poate afecta sănătatea 
populaţiei sau proprietatea privată, concedentul 
are dreptul să ceară utilizatorilor garanţii 
financiare, în scopul prevenirii aspectelor 
negative şi al acordării de compensaţii băneşti 
în beneficiul celor afectaţi. Cuantumul 
garanţiei financiare egală cu echivalentul 
chiriei pe 3 luni.  
 
Autor: Pleşa Eugen � Grupul parlamentar 
PRM. 
 

ordonanţei este mai explicit. 
 
 
 
 
 
Pentru susţinere: Sumă 
acoperitoare pentru repararea 
prejudiciului şi descurajantă 
pentru cei care comit 
infracţiuni. 
Pentru respingere: criteriul 
propus are caracter aleatoriu. 
 

 
3. 

 
  
 
 Art.16 (1) În scopul conservării 
condiţiilor ambientale şi valorii patrimoniale 
şi peisagistice din zonele situate în 
apropierea ţărmului, se delimitează pe toată 
lungimea litoralului o fâşie de teren lată de 
100-300 m măsuraţi de la linia cea mai 
înaintată a mării, în funcţie de lăţimea zonei 
costiere, în care sunt interzise orice fel de 

 
 Alineatul (1) al articolului 16 va avea 
următorul cuprins: 
 Art.16 (1) În scopul conservării 
condiţiilor ambientale şi valorii patrimoniale şi 
peisagistice din zonele situate în apropierea 
ţărmului, se delimitează pe toată lungimea 
litoralului o fâşie de teren lată de 100-200 m 
măsuraţi de la linia cea mai înaintată a mării, 
în funcţie de lăţimea zonei costiere, în care 
sunt interzise orice fel de construcţii definitive. 

 
Pentru susţinere: limita 
superioară prea mare pentru a 
defini zona costieră. Ar 
dispărea oraşe, clădiri, utilităţi. 
S-ar înfrâna procesul de 
dezvoltare economică a zonei, 
etc. Nu există prevedere 
europeană cu limita de 300 m. 
Pentru respingere: zonă de 
protecţie, aparţinând 
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construcţii definitive. Această interdicţie se 
aplică, de asemenea, construcţiilor 
provizorii sau transportabile, cu excepţia 
celor pescăreşti, precum şi caravanelor sau 
structurilor de primire turistice cu funcţiuni 
de cazare. 
 

Această interdicţie se aplică, de asemenea, 
construcţiilor provizorii sau transportabile, cu 
excepţia celor pescăreşti, precum şi 
caravanelor sau structurilor de primire turistice 
cu funcţiuni de cazare. 
 
Autor: Zgonea Valeriu � Grupul parlamentar 
PSD. 
 

conceptului de dezvoltare 
durabilă şi care va împiedica 
A.C. şi C.U. în zonele de 
protecţie naturală. 

 
4.  

 
 
 
 Art. 35. - (1) Autorizarea de 
construire de noi şosele în banda litorală - de 
100-300 m - paralelă cu linia ţărmului sau 
în zonele protejate este interzisă.  
 
 

 
 Alineatul (1) al articolului 35 va avea 
următorul cuprins: 
 Art. 35. - (1) Autorizarea de construire 
de noi şosele în banda litorală - de 100-300 m 
� de-a lungul liniei ţărmului sau în zonele 
protejate este interzisă.  
 
Autor: Snaider Paul � Grupul parlamentar 
PRM. 
 

 
Pentru susţinere: pentru a se 
respecta configuraţia ţărmului. 
Pentru respingere: textul de 
lege este mai precis. 

 
5. 

 
 
 ______________________ 

 
 La articolul 35 se introduce alineatul 
(4) cu următorul cuprins: 
 (4) Se poate autoriza construcţia de 
promenade în banda litorală de 50-100 m, 
dar nu mai late de 4 m. 
 
Autor: Dobre Victor Paul � Grupul 
parlamentar PNL. 
 

 
Pentru susţinere: pentru 
protecţia benzii litorale. 
Pentru respingere: pentru a se 
realiza scopul realizării 
promenadelor. 
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6. 

 
 
 ___________________ 

 
 La articolul 35 se introduce alineatul 
(4) cu următorul cuprins: 
 (4) Se poate autoriza construcţia de 
promenade în banda litorală de 50-100 m, 
dar nu mai late de 2 m. 
 
Autor: Zgonea Valeriu � Grupul parlamentar 
PSD. 
 

 
Pentru susţinere: pentru 
protecţia benzii litorale. 
Pentru respingere: pentru a se 
realiza scopul construirii 
promenadelor. 
 

 
7.  

 
 Art.39 alin.(2)  
 
 (2) Deversarea, depozitarea sau 
aruncarea deşeurilor în mare poate fi 
autorizată numai în condiţiile prevăzute 
de lege. 
 

 
 Alineatul 2 al articolului 39 va avea 
următorul cuprins: 
 (2) Deversarea, depozitarea sau 
aruncarea deşeurilor în mare sunt interzise. 
 
Autor: Pleşa Lucian � Grupul parlamentar 
PRM 
 

 
Pentru susţinere: pentru că 
afectează structura de mediu 
prin difuzia elementelor 
otrăvitoare conţinute. 
Pentru respingere: proiectul de 
lege interzice aruncarea 
deşeurilor în mare.  
 

 
8. 

 
 Art.42 alin.(1) lit.c) 
 
....................................................................... 
 c) stabilirea priorităţilor pentru a 
îndeplini cerinţele de utilizare, existente şi 
viitoare, în special privind serviciile de 
plajă şi depozitarea deşeurilor solide;  
 

 
 Litera c) a alineatului (1) din articolul 
42 va avea următorul cuprins: 
........................................................................... 
 c) stabilirea priorităţilor pentru a 
îndeplini cerinţele de utilizare, în special 
privind serviciile de plajă şi depozitarea 
deşeurilor solide;  
 
Autor: Pleşa Eugen � Grupul parlamentar 

 
Pentru susţinere: pentru că are 
un caracter permanent. 
Pentru respingere: textul de 
lege este mai cuprinzător.  
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PRM. 
 
9. 

 
 Art.44 alin.(1) şi (2)  
 
 Art.44 - (1) În scopul prevenirii, 
reducerii şi controlului poluării mediului 
marin al Mării Negre din surse de pe uscat, 
evacuările în mediul marin ale compuşilor 
organohalogenaţi sunt interzise.  
 (2) Evacuarea în mare a substanţelor 
şi materialelor prevăzute în anexa nr.2 se va 
face în baza actelor tehnico-juridice 
eliberate conform prevederilor legale şi 
având în vedere factorii prevăzuţi în 
anexa nr.3.  
 

 
 Alineatele (1) şi (2) ale articolului 44 
vor avea următorul cuprins: 
 Art.44 - (1) În scopul prevenirii, 
reducerii şi controlului poluării mediului marin 
al Mării Negre din surse de pe uscat, 
evacuările în mediul marin ale compuşilor 
organohalogenaţi sunt strict interzise.  
 (2) Evacuarea în mare a substanţelor şi 
materialelor prevăzute în anexa nr.2 este 
interzisă. 
 
Autor: Pleşa Eugen � Grupul parlamentar 
PRM. 
 

 
Pentru susţinere: orice 
substanţe chimice altele decât 
elementele componente ale 
apei de mare afectează 
structura de mediu prin 
intoxicări. 
Pentru respingere: prin 
intoxicări se face controlat şi 
pentru situaţii de acest gen se 
face cu acordul autorităţilor de 
mediu competente. 

 
10. 

  
 Art. 68. - (1) În scopul asigurării 
gospodăririi integrate a zonei costiere, pe 
lângă autoritatea publică centrală pentru 
protecţia mediului şi gospodărirea apelor se 
organizează Comitetul naţional al zonei 
costiere, denumit în continuare Comitet.  
 (2) Comitetul prevăzut la alin. (1) este 
format din următorii membri:  
 a) doi reprezentanţi ai autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului şi 
gospodărirea apelor;  
 b) câte un reprezentant al autorităţilor 
publice teritoriale pentru protecţia mediului 

 
 Articolul 68 � se abrogă. 
 
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar 
PRM. 

 
Pentru susţinere: înfiinţarea 
unui comitet naţional din . 
Pentru respingere: acest 
comitet este necesar. 
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din judeţele pe teritoriul cărora se află zona 
costieră;  
 c) un reprezentant al Direcţiei Apelor 
Dobrogea Litoral;  
 d) un reprezentant al Academiei 
Române;  
 e) doi reprezentanţi ai autorităţii 
publice centrale pentru transporturi, dintre 
care unul al Inspectoratului Navigaţiei 
Civile;  
 f) un reprezentant al autorităţii 
publice centrale pentru lucrări publice;  
 g) un reprezentant al autorităţii 
publice centrale pentru industrie;  
 h) doi reprezentanţi ai autorităţii 
publice centrale pentru sănătate;  
 i) câte un reprezentant al consiliilor 
judeţene Constanţa şi Tulcea;  
 j) un reprezentant al autorităţii publice 
centrale pentru cercetare;  
 k) un reprezentant al autorităţii 
publice centrale pentru turism;  
 l) un reprezentant al autorităţii publice 
centrale pentru cultură;  
 m) doi reprezentanţi ai Ministerului 
Apărării Naţionale, dintre care un 
reprezentant al Statului Major al Forţelor 
Navale;  
 n) doi reprezentanţi ai Ministerului de 
Interne, dintre care un reprezentant al 
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Poliţiei de Frontieră Române;  
 o) doi reprezentaţi ai autorităţii 
publice centrale pentru agricultură, 
alimentaţie şi păduri - din domeniul 
pescuitului şi, respectiv, al silviculturii, 
precum şi câte un reprezentant al autorităţii 
publice teritoriale pentru regim silvic şi 
cinegetic din judeţele pe teritoriul cărora se 
află zona costieră;  
 p) prefecţii judeţelor pe teritoriul 
cărora se află zona costieră;  
 r) primarii localităţilor amplasate de-a 
lungul ţărmului Mării Negre;  
 s) doi reprezentanţi desemnaţi de 
organizaţiile neguvernamentale, cu sediul în 
judeţele aferente zonei costiere, care au ca 
obiect de activitate protecţia mediului;  
 t) un reprezentant al Administraţiei 
Rezervaţiei Biosferei  "Delta Dunării";  
 u) trei reprezentanţi desemnaţi de 
organizaţiile neguvernamentale cu sediul în 
judeţele aferente zonei costiere, care au ca 
obiect de activitate agricultura, pescuitul şi 
acvacultura;  
 v) preşedintele Comitetului de bazin 
Dobrogea-Litoral, înfiinţat conform legii;  
 x) un reprezentant al Institutului 
Naţional de CercetareDezvoltare Marină 
"Grigore Antipa" Constanţa.  
 (3) Secretariatul tehnic permanent al 
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Comitetului se asigură de către autoritatea 
publică centrală pentru protecţia mediului şi 
gospodărirea apelor prin Institutul Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore 
Antipa" Constanţa.  
 (4) Comitetul are ca responsabilităţi:  
 a) avizarea planurilor de gospodărire 
integrată a zonelor costiere şi a planurilor de 
urbanism locale şi zonale;  
 b) avizarea studiilor de impact pentru 
activităţile cu impact semnificativ ce 
urmează a se desfăşura în zona costieră, 
precum şi a bilanţurilor de mediu ale 
lucrărilor existente;  
 c) avizarea proiectelor de creare de 
parcuri şi rezervaţii naturale.  
 (5) Pentru îndeplinirea mandatului său 
Comitetul are acces la informaţiile şi 
resursele oricărei instituţii publice, potrivit 
legii.  
 (6) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Comitetului se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului şi gospodărirea apelor.  
 

 
11. 

 
 Art.77 punctul 1 
 

 
 Punctul 1 al articolului 77 va avea 
următorul cuprins: 
1. cu amendă de la 200.000.000 lei la 

 
Pentru susţinere: pentru a 
descuraja orice factor de 
poluare a mediului marin 
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1. cu amendă de la 50.000.000 lei la 
75.000.000 lei pentru persoane juridice şi de 
la 8.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru 
persoane fizice:  
 

500.000.000 lei pentru persoane juridice şi de 
la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru 
persoane fizice: 
 
Autor: Pleşa Eugen � Grupul parlamentar 
PRM. 
 

raportat la autorul faptei 
contravenţionale. 
Pentru respingere: cuantumul 
amenzilor este stabilit raportat 
la gravitatea şi consecinţele 
faptelor. 
 

 
12. 

 
 Art.77 alin.(1) punctul 2 lit.f) 
.......................................................................
f) întreţinerea necorespunzătoare a lucrărilor 
de protecţie a malurilor, plajelor, falezelor şi 
a celor de prevenire şi combatere a acţiunii 
distructive a apelor; 
 

 
 Litera f) a punctului 2 din articolul 77 
� se abrogă. 
 
Autor: Dinu Gheorghe � Grupul parlamentar 
PRM 

 
Pentru susţinere: formulare 
ambiguă putând conduce la 
situaţii abuzive. 
Pentru respingere: este bine 
formulat în textul ordonanţei. 

 
13. 

 
 Art.81 alin.(1) lit.b) 
 
....................................................................... 
b) tăierea ori distrugerea arborilor, 
arbuştilor, tufelor şi a culturilor perene din 
zona costieră;  
 

 
 Litera b) a alineatului (1) din articolul 
81 va avea următorul cuprins: 
........................................................................... 
b) tăierea ori distrugerea arborilor şi culturilor 
perene din zona costieră; 
 
Autor: Snaider Paul � Grupul parlamentar 
PRM. 
 

 
Pentru susţinere: sancţiunile 
aplicate sunt prea mari în 
raport cu consecinţele faptelor. 
Pentru respingere: textul de 
lege este mai cuprinzător, este 
în acord cu scopul legii. 

 
14. 

 
 
 
 Art. 87. - Prezenta ordonanţă de 
urgenţă intră în vigoare la 60 de zile de la 

 
 Articolul 87 va avea următorul 
cuprins:  
 Art. 87. - Prezenta ordonanţă de urgenţă 
intră în vigoare la 30 de zile de la data 

 
Pentru susţinere: pentru că 
deja ordonanţa funcţionează şi 
nu sunt necesare demersuri 
organizatorice suplimentare. 
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data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
Autor: Pleşa Eugen � Grupul parlamentar 
PRM. 
 

Pentru respingere: pentru a 
lăsa timpul necesar ca 
destinatarii ordonanţei să ia 
cunoştinţă de prevederile 
acesteia.  
 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
     

           SECRETAR,     
IOAN OLTEAN 
 

            KOVACS CSABA TIBERIU  
 
 
 
 
 
 
 

Expert parlamentar: 
Iulia Toader 
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