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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.160/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind 

administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport 

naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport 

naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art.25 

alin.(1) din Legea concurenţei nr.21/1996 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată în procedură de 
urgență pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru transporturi și infrastructură, care este 
sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.160/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind 
administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval 
aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi 
pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea 
concurenţei nr.21/1996, transmis cu adresa nr. P.L.x. 620/2020 din 12 octombrie 2020, 
înregistrat la comisie sub nr.4c-3/500/2020 din 12 octombrie 2020. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.933/08.09.2020, avizează favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență cu observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.8575/10.09.2020, avizează favorabil 
proiectul de act normativ. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 
07 octombrie 2020. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare implementarea Regulamentului (UE) 
2017/352 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui 
cadru privind furnizarea de servicii portuare şi a normelor comune privind transparenţa 
financiară a porturilor, în contextul îndeplinirii de către România a obligaţiilor ce-i revin, 
derivate din calitatea sa de stat membru UE. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 16 martie 2021. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 91 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
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