PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 18.03.2008
Nr. Plx. 835/2007

RAPORT
asupra propunerii legislative privind regimul juridic
al falezelor şi plajelor Mării Negre
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind regimul
falezelor şi plajelor Mării Negre, trimisă cu adresa nr. Plx.835 din 3 decembrie 2007, înregistrată cu nr. 31/ 1311
din 5 decembrie 2007.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 27 noiembrie 2007, a respins
propunerea legislativă.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri iniţiativa legislativă, conform
avizului nr.898/05.07.2007.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a avizat
favorabil propunerea legislativă, în şedinţa din 5 februarie 2008, cu avizul nr.26/2093 din 6 februarie 2008.
Guvernul, prin punctul de vedere, transmis cu adresa nr.1820 din 19.07.2007, nu susţine adoptarea
iniţiativei legislative.
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Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare o nouă viziune
organizatorică a sectorului public reprezentând zona marină, plajele şi falezele Mării Negre din România,
atribuindu-se autorităţilor publice locale cea mai mare parte a atribuţiilor ce revin în prezent în acest domeniu,
Administraţiei Naţionale ”Apele Române-Direcţia Apelor Dobrogea Litoral”, considerându-se o măsură benefică
pentru dezvoltarea durabilă a turismului litoral .
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au
examinat propunerea legislativă mai sus menţionată în şedinţa din 18 martie 2008. La lucrările Comisiei a luat
parte, în calitate de invitat, domnul Adrian Chesaru, director la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.
Din numărul total de 28 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă
22 deputaţi.
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi ( 3 voturi împotrivă şi 3
abţineri), să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative privind regimul juridic al
falezelor şi plajelor Mării Negre, cu amendamente admise, astfel cum sunt redate în Anexa la prezentul Raport.
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU

Consilier
Dr. Corneliu Manda
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ANEXA
Plx 835

AMENDAMENTE ADMISE:

Nr.
crt.
1.

Textul iniţial

Amendamentele propuse
Motivare
( şi autorul acestora)
Titlul Legii
Titlul Legii
Pentru
respectarea
de
tehnică
Lege privind regimul juridic al falezelor şi Lege privind regimul juridic al administrării normelor
legislativă şi de a reda în
plajelor Mării Negre
falezelor şi plajelor Mării Negre
titlu
obiectul materiei
reglementate.
Autor: deputat Ioan Adam

2.

Capitolul I: Dispoziţii Generale
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Art.1 (1) Prezenta lege stabileşte regimul
juridic al falezelor şi plajelor, situate în
extravilanul localităţilor riverane Mării
Negre, în conformitate cu dispoziţiile
articolelor 136 alin.(2) şi (3) din Constituţia
României.
(2)
Reglementările
cuprinse
în
prezentul act normativ se referă atât la
sectoarele de ţărm neafectate de intervenţia
directă a activităţii umane, cât şi la plaja sau
faleza amenajată prin activităţi antropice.

4.

Art.2 (1) Litoralul constituit în regim
natural se clasifică în litoral cu altitudine
joasă, plaja, şi litoral cu altitudine înaltă,
reprezentând faleza.

Nemodificat
Pentru punerea de acord
Art.1 (1) Prezenta lege stabileşte regimul
juridic al administrării falezelor şi plajelor, cu schimbarea titlului
situate în extravilanul localităţilor riverane
Mării Negre, în conformitate cu dispoziţiile
articolelor 136 alin.(2) şi (3) din Constituţia
României.
(2)

Nemodificat

Autor: deputat Ioan Adam
Nemodificat
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Nr.
crt.

Textul iniţial

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

Motivare

(2) Litoralul amenajat, denumit şi
litoral construit, se referă la porturi, structuri
similare sau adiacente, precum şi la digurile
sau
consolidările
efectuate
pentru
amenajarea sau protecţia zonei costiere.
5.

Art.3 (1) Faleza şi plaja Mării Negre,
bunuri de interes public naţional, sunt
inalienabile,
indesizabile
şi
imprescriptibile, astfel încât nu pot fi
înstrăinate, nu pot fi supuse executării silite
şi nu pot fi dobândite de către alte persoane
prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de
bună credinţă.
(2)
Actele juridice încheiate cu
încălcarea prevedrilor alin.(1) sunt lovite de
nulitate absolută.

Se elimină

Textul nu este necesar
întrucât
inalienabilitatea,
imprescriptibilitatea
şi
insesizabilitatea
sunt
stabilite de Constituţie.

Autor:deputat Ioan Adam
6.

Art.4 (1) Faleza şi plaja Mării Negre,
astfel cum acestea sunt definite în anexa
nr.1 din legea apelor nr.107/1996, aparţine
proprietăţii publice a statului, este zonă
protejată de interes naţional, şi se
administrează de către consiliile judeţene
sau consiliile locale competente teritorial,
după cum urmează:

Pentru
Art.4 (1) Faleza şi plaja Mării Negre,
astfel cum acestea sunt definite în anexa nr.1 normelor
din
Legea
apelor
nr.107/1996
cu legislativă.
modificările ulterioare, aparţine proprietăţii
publice a statului, este zonă protejată de
interes naţional, şi se administrează de către
consiliile judeţene sau consiliile locale
competente teritorial, după cum urmează:
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respectarea
de
tehnică

Nr.
crt.

Textul iniţial

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

Motivare

a)
faleza şi plaja situate pe raza
a) faleza şi plaja situate pe raza
administrativ-teritorială a localităţii riverane administrativ-teritorială a localităţii riverane
Mării Negre, revin în administrarea Mării Negre, revin în administrarea acestora
prin consiliile locale;
consiliilor locale;
b) Faleza şi plaja situate în extravilanul
b)
Faleza şi plaja situate în
administrarea
extravilanul localităţilor vor fi administrate localităţilor revin în
judeţului, prin consiliile judeţene.
de consiliile judeţene.
(2) Plaja şi faleja Mării Negre, parte
integrantă din zona costieră, reprezintă zona
delimitată prin documentaţiile de urbanism,
situată în intravilanul localităţilor sau în
extravilanul lor, a căror administrare şi
utilizare se realizează în conformitate cu
prevederile prezentei legi.

(2) Nemodificat

Autori:deputaţii Lucian Băluţ şi Ioan
Adam
7.

Art.5 (1) - Nemodificat
Art.5 (1) Utilizarea falezelor şi plajelor
aflate în proprietatea publică a statului se va
face în mod restrictiv pentru plajă şi
plimbare, asigurându-se astfel accesul liber
şi libera circulaţie a persoanelor în acest
spaţiu.
(2) Prin excepţie de la alin.(1),
(2) Prin derogare de la alin.(1),
administraţia publică locală şi autoritatea administraţia publică locală şi autoritatea
Pentru
o mai mare
centrală pentru protecţia mediului şi publică centrală pentru protecţia mediului şi
gospodărirea apelor pot limita sau interzice gospodărirea apelor pot limita sau interzice claritate a textului.
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Nr.
crt.

Textul iniţial

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
circulaţia publicului numai în anumite circulaţia publicului numai în anumite
perioade sau în anumite zone vulnerabile perioade ori în anumite zone vulnerabile, din
din punct de vedere al protecţiei mediului.
punct de vedere al protecţiei mediului.
Autor:deputat Lucian Băluţ

8.

Art.6
În vederea îndeplinirii
atribuţiilor, asumarea responsabilităţilor şi
respectarea obligaţiilor administrării acestor
bunuri de interes naţional, autorităţile
publice locale, se vor baza pe următoarele
principii:
a) principiul dezvoltării durabile :
activităţile întreprinse trebuie să satisfacă
atât necesităţile generaţiilor prezente, cât şi
ale celor viitoare, toate cu garantarea
menţinerii
caracteristicilor
ecologice
esenţiale şi a diversităţii biologice;
b) principiul prevenirii: impunerea
respectării legislaţiei de către toţi utilizatorii
plajelor/falezelor
astfel
încât,
prin
activităţile economice desfăşurate să
împiedice
degradarea
condiţiilor
ambientale, a bunurilor naturale, a
ecosistemelor şi a condiţiilor de viaţă a
locuitorilor;
c) principiul restaurării: bunurile
naturale degradate vor face obiectul unei
restabiliri şi restaurări în vederea
regenerăriinecosistemelor naturale;

Art.6 În vederea îndeplinirii atribuţiilor,
asumarea responsabilităţilor şi respectarea
obligaţiilor administrării acestor bunuri de
interes naţional, autorităţile publice locale, se
vor baza pe următoarele principii:
a) Nemodificat.

b) Nemodificat.

c) Nemodificat.
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Motivare

Nr.
crt.

Textul iniţial

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

Motivare

d) Nemodificat.
d) acordarea de priorităţi activităţilor
ce se realizează în zona plajelor şi falejelor,
în special turismului;
Adăugarea sintagmei „
e) asigurarea accesului liber şi gratuit
e) asigurarea accesului liber la
şi gratuit” se impune
la plaja/faleja.
plaja/faleja.
întrucât accesul liber la
plaja /faleză nu implică
gratuitatea. Se impiedică
astfel introducerea unor taxe
suplimentare.
Autor:deputat Lucian Băluţ
9.

Art.7 (1) În litigiile privitoare la
dreptul de administrare, în instanţă, titularul
acestui drept va sta în nume propriu. În
litigiile referitoare la dreptul de proprieate
asupra bunului, titularul dreptului de
administrare are obligaţia să arate instanţei
cine este titularul dreptului de proprietate
potrivit prevederilor Codului de procedură
civilă.
(2) Titularul dreptului de administrare
răspunde în condiţiile legii, pentru
prejudiciile
cauzate
ca
urmare
a
neîndeplinirii
acestei
obligaţii.
De
asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii
poate atrage revocarea dreptului de
administrare.

Pentru
Art.7 (1)
În litigiile privitoare la
dreptul de administrare, în instanţă, titularul normelor
acestui drept va sta în nume propriu. În legislativă
litigiile referitoare la dreptul de proprieate
asupra bunului, titularul dreptului de
administrare are obligaţia să prezinte
instanţei cine este titularul dreptului de
proprietate potrivit prevederilor Codului de
procedură civilă.
(2) Nemodificat

Autor:Comisia juridică
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respectarea
de
tehnică

Nr.
crt.

Textul iniţial

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

10.

Capitolul
II:
Falezelor şi Plajelor

Administrarea

Nemodificat

11.

Secţiunea I Administrarea falezelor şi
plajelor situate în intravilanul localităţilor

Nemodificat

12.

Art. 8 Administrarea plajelor şi Nemodificat
falezelor, situate pe raza administrativ
teritorială a localităţilor riverane Mării
Negre, se realizează de către autorităţile
publice locale, respectiv consiliile locale,
cărora le revine spre administrare, în funcţie
de întinderea teritorial administrativă a
fiecărei localităţi, o zonă geografică
congruentă, delimitată prin documentaţiile
de urbanism.

13.

Pentru corectarea unor
Art. 9.În administrarea plajelor şi
Art. 9 Administrarea plajelor şi
locale au erori materiale, precum şi
falezelor
presupune
din
partea falezelor autorităţile publice
corectarea numerotării
autorităţilor locale următoarele atribuţii şi următoarele atribuţii şi obligaţii:
obligaţii:
a) Nemodificat
a) exploatarea şi întreţinerea plajelor şi
falezelor în starea lor naturală sau
amenajată;
b) Nemodificat
b) inventarierea şi ţinerea la zi a
patrimoniului din domeniul public al
statului
aflat
în
administrarea
şi
monitorizarea stării şi evoluţiei plajelor şi
falezelor;
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Motivare

Nr.
crt.

Textul iniţial
d) amenajarea, conservarea, protecţia
şi restaurarea falezelor şi plajelor litoralului,
precum şi amenajarea unor faleze sau plaje
în locuri în care acestea nu au existat
anterior;

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
c) Nemodificat

Motivare
Prin renumerotare litera d)
devine lit.c)

d) închirierea/concesionarea falezelor şi
e) închirierea falezelor şi plajelor
Prin renumerotare litera
aflate în administrare, în condiţiile prezentei plajelor aflate în administrare, în condiţiile e) devine lit.d)
prezentei legii.
legi.
g) controlul operatorilor economici,
denumiţi în continuare operatori de plajă, şi
verificarea respectării prevederilor cuprinse
în contractele de închiriere, avizele şi
autorizaţiile eliberate în raport cu activităţile
şi lucrările executate de aceştia.
……………………

14.

Sectiunea II
Administrarea falezelor si plajelor situate în
extravilanul localitatilor

e) Nemodificat

Prin renumerotare litera
g) devine lit.e)

f)
delimitarea
sectoarelor
de
Se introduce o nouă
plajă/faleză
propuse
spre literă lit.f)
închiriere/concesionare
cu
avizul
autorităţilor publice de resort.
Pentru transferarea deciziei
către titularul dreptului de
administrare.
Autor : deputat Lucian Băluţ
Nemodificat
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Nr.
crt.
15.

16.

Textul iniţial
Art. 10 Administrarea plajelor si
falezelor, situate în extravilanul localitatilor,
se realizeaza de catre consiliul judetean, în
functie de zona administrativ teritoriala şi
geografica congruenta, delimitata prin
documentatiile de urbanism.

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

Motivare

Nemodificat

Art.11 Atribuţiile, responsabilitaţile şi
Art.11. Atribuţiile, responsabilitaţile şi
Înlocuirea
temenului
obligaţiile consiliului judeţean privind obligatiile consiliului judeţean privind descriese cu prervăzute,
administrarea plajelor si falezelor, sunt administrarea plajelor şi falezelor, sunt pentru mai multă claritate.
descrise la Sectiunea I din prezenta lege.
prevăzute la Sectiunea I din prezenta lege.
Autor : deputat Lucian Băluţ

17.

Capitolul
III:
Organizarea
şi
desfăşurarea licitaţiei publice pentru
atribuirea contractelor de închiriere

Se

elimină

Autor : deputat Lucian Băluţ
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În condiţiile existenţei
OUG nr.54/2006 privind
regimul
contractelor
de
concesiune
de
bunuri
proprietate
publică
cu
modificările şi completările
ulterioare, nu se justifică ca
prin iniţiativa legislativă să fie
stabilite
reguli
pentru
organizarea şi desfăşurarea
licitaţiilor publice în vederea
atribuirii
contractelor
de
închiriere a plajelor/falezelor
Mării Negre. În aceste condiţii
se elimină capitolul III şi
renumeroteazuă articolele.

Nr.
crt.
18.

Textul iniţial
Art. 12 (1) Închirierea plajei/falezei
Mării Negre se realizează prin licitaţie
publică, conform prevederilor prezentei
legi, organizată de autoritatea publica
locala.
(2) Închirierea se face în baza unui
contract prin care autoritatea publica locala,
denumită în continuare locator, transmite,
pentru o perioadă de 10 ani, unei alte
persoane, denumită în continuare locatar,
dreptul de folosinţă asupra plajei/falezei
Mării Negre, în schimbul unei chirii.
(3) Bunul asupra căruia se exercită
dreptul de folosinţă este plaja/faleza Mării
Negre, care face parte din domeniul public
al statului, aflată în administrarea
autoritatilor publice locale.
(4) Delimitarea sectoarelor de
plaja/faleza ce nu sunt detaliate in Anexa nr.
1 din prezenta lege, se va realiza in termen
de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a
acesteia, de catre titularii dreptului de
administrare.
(5) La licitaţie poate participa orice
persoană juridică de drept privat, română
sau străină, care a achizitionat caietul de
sarcini elaborat de autoritatea publica
locala, a constituit garanţia de participare si
a prezentat o ofertă.

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
Se elimină

Autor : deputat Lucian Băluţ
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Motivare

Nr.
crt.
19.

20.

Textul iniţial
Art. 13 (1) Caietul de sarcini va
cuprinde:
a) descrierea sectorului de plajă/faleza
ce face obiectul procedurii de licitaţie
pentru închiriere;
b) preţul de pornire a licitaţiei pentru
fiecare sector de plajă/faleza;
c)condiţiile şi regimul de exploatare a
bunului închiriat;
d) condiţiile privind eligibilitatea,
înregistrarea şi capacitatea economicofinanciară;
e) criteriile de selecţie;
f) garanţii;
g) obligaţiile privind protecţia mediului;
h) interdicţia subînchirierii.
(2) Caietul de sarcini va fi pus în
vânzare de către locator, la sediul său şi/sau
în alte locuri stabilite de către acesta şi
prevăzute în anunţul publicitar.
(3) Preţul de vânzare al caietului de
sarcini se stabileşte de către autoritatea
publica locala.
Art. 14 (1) Garanţia de participare este
obligatorie; în cazul ofertanţilor a căror
ofertă nu a fost declarată câştigătoare,
garanţia de participare la licitaţie se restituie
în termen de maximum 10 zile lucrătoare de
la data semnării contractului de închiriere.

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
Se elimină

Autor: deputat Lucian Băluţ

Se elimină
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Motivare

Nr.
crt.

Textul iniţial
(2) Valoarea garanţiei de participare la
licitaţia de închiriere va fi de 10% din
valoarea de pornire a chiriei anuale pentru
sectorul de plajă/faleza ce face obiectul
licitaţiei.

21.

22.

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

Autor: deputat Lucian Băluţ

Art. 15 (1) Autoritatea publica locala,
va publica anunţul licitaţiei publice într-un
cotidian local, într-unul naţional şi într-unul
internaţional, precum şi pe site-ul propriu.
(2) Anunţul licitaţiei va conţine:
a)denumirea şi sediul locatorului;
b)obiectul şi durata închirierii;
c)condiţii de procurare a caietului de
sarcini;
d) data şi locul de primire a ofertelor;
e) data, ora şi locul de deschidere a
ofertelor;
f) durata în care ofertanţii rămân angajaţi
prin termenii ofertelor lor;
(3)Termenul de primire a ofertelor este de
20 de zile, începând cu data publicării
anunţului licitaţiei publice.

Se elimină

Art. 16 (1) Oferta transmisa de catre
candidati, trebuie să cuprindă detaliat toate
condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.

Se elimină

Autor: deputat Lucian Băluţ
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Motivare

Nr.
crt.

Textul iniţial
(2) Candidatii transmit ofertele în două
plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior.
Ofertele vor fi înregistrate, în ordinea
primirii lor, într-un registru special, ţinut de
locator.
(3) Pe plicul exterior se va indica
sectorul de plajă/faleza propus spre
închiriere prin licitaţie publică, pentru care
este depusă oferta. Plicul exterior trebuie să
conţină următoarele documente:
a) garanţia de participare;
b) fişa cu informaţii generale ale
ofertantului;
c) declaraţia de participare;
d) documente care dovedesc calităţile şi
capacităţile ofertanţilor, conform cerinţelor
caietului de sarcini.
(4) Pe plicul interior se înscriu
denumirea ofertantului, precum şi sediul
social al acestuia. Acest plic va conţine
oferta tehnico-economică propriu-zisă.
(5) Nu se admit oferte telefonice,
telegrafice, prin fax, e-mail, poştă sau
curierat.
(6) Plicurile sigilate vor fi predate
comisiei de evaluare în ziua fixată pentru
deschiderea lor.

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

Autor: deputat Lucian Băluţ
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Motivare

Nr.
crt.
23.

Textul iniţial
Art. 17 (1) Componenţa comisiei de
evaluare se stabileşte de către autoritatea
publica locala
(2)Comisia de evaluare este formată din
cinci membri, dintre care unul este
preşedintele comisiei. De asemenea, vor fi
desemnaţi doi membri supleanţi şi un
secretar. Secretarul nu are drept de vot.
(3) Membrii comisiei de evaluare care
sunt soţ/soţie, rude sau afini până la gradul
al patrulea inclusiv cu asociaţii, cu
acţionarii, precum şi cu administratorii sau
cenzorii societăţilor comerciale participante
la licitaţia publică nu pot fi membri ai
comisiei de evaluare.
(4) Membrii comisiei de evaluare sunt
obligaţi să dea o declaraţie de
compatibilitate,
imparţialitate
şi
confidenţialitate, pe propria răspundere,
după deschiderea plicurilor exterioare, care
se va păstra la dosarul închirierii.
(5) În situaţia în care membrii comisiei
de evaluare constată că se află într-una
dintre situaţiile de incompatibilitate
prevăzute la alin. (1), aceştia sunt obligaţi
să-l anunţe imediat pe preşedintele comisiei
de evaluare, care dispune înlocuirea
persoanei incompatibile cu unul dintre
membrii supleanţi.

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
Se elimină
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Motivare

Nr.
crt.

Textul iniţial
(6) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:
a) selectarea ofertelor pe baza datelor,
informaţiilor şi documentelor cuprinse în
plicul exterior;
b)
întocmirea
listei
cuprinzând
candidaţii admişi la prezentarea ofertei
tehnico-economice şi comunicarea acesteia;
c) analizarea şi evaluarea ofertelor
tehnico-economice pe baza criteriilor de
selecţie stabilite prin caietul de sarcini;
d) întocmirea raportului de evaluare;
e)
întocmirea
proceselor-verbale
prevăzute de prezenta lege;
f) desemnarea câştigătorului licitaţiei
publice.
(7) Secretarul comisiei de evaluare
redactează procesele-verbale prevăzute de
prezenta lege.
(8) Comisia de evaluare este legal
întrunită numai în prezenţa tuturor
membrilor. în cazul în care, din motive
obiective sau în caz de incompatibilitate, un
membru al comisiei nu poate fi prezent,
acesta va fi înlocuit cu unul dintre cei doi
membri supleanţi.
(9) Deciziile comisiei de evaluare se
adoptă cu votul a două treimi din numărul
membrilor.

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

Autor: deputat Lucian Băluţ

16

Motivare

Nr.
crt.
24.

Textul iniţial
Art. 18 (1) Pentru desfăşurarea
procedurii licitaţiei publice este obligatorie
participarea a cel puţin doi ofertanţi pentru
fiecare sector de plajă propus spre
închiriere.
(2) La şedinţa de deschidere a plicurilor
exterioare pot participa reprezentanţii
împuterniciţi ai ofertanţilor sectorului de
plajă licitat.
(3)
După
deschiderea
plicurilor
exterioare, comisia de evaluare elimină
ofertele care nu conţin totalitatea
documentelor şi datelor solicitate şi
întocmeşte un proces-verbal care va fi
semnat de membrii comisiei de evaluare.
Acest proces-verbal se face public prin
afişare la sediul locatorului, imediat după
semnare.
(4) Pentru continuarea desfăşurării
procedurii de licitaţie este necesar ca după
deschiderea plicurilor exterioare cel puţin
două oferte să fie acceptate, în caz contrar
procedura de licitaţie urmând a fi refăcută în
condiţiile prevăzute la acest capitol.
(5) La şedinţa de deschidere a plicurilor
interioare pot participa ofertanţii acceptaţi
pentru sectorul de plajă/faleza licitat.

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
Se elimină
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Motivare

Nr.
crt.

Textul iniţial
(6)
După
deschiderea
plicurilor
interioare, comisia de evaluare întocmeşte
un proces-verbal semnat de membrii
comisiei de evaluare şi de ofertanţii
prezenţi.
(7) Comisia de evaluare analizează
ofertele tehnico-economice din plicurile
interioare şi alege oferta cea mai bună din
punctul de vedere al îndeplinirii criteriilor
de selecţie precizate în caietul de sarcini.
(8) Pe baza evaluării ofertelor, comisia
de evaluare întocmeşte raportul de evaluare
care va cuprinde descrierea procedurii de
închiriere şi operaţiunile de evaluare,
elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi
motivele alegerii ofertantului câştigător sau,
în cazul în care nu a fost desemnat
câştigător nici un ofertant, cauzele
respingerii.
(9) Comisia de evaluare procedează în
termen de maximum două zile la informarea
tuturor ofertanţilor despre rezultatul
licitaţiei.

25.

Art. 19 (1) Ofertanţii pot face
contestaţie privind eventualele încălcări ale
dispoziţiilor prezentului capitol.
(2) Termenul de depunere a
contestaţiilor este de maximum două zile de
la data primirii înştiinţării privind rezultatul

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

Autor: deputat Lucian Băluţ

Se elimină
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Motivare

Nr.
crt.

Textul iniţial
licitaţiei publice. Contestaţiile se depun la
sediul locatorului.
(3) Contestaţiile vor fi soluţionate de o
comisie compusă din 3 (trei) membri, dintre
care unul este preşedintele comisiei, şi un
secretar care nu are drept de vot, alţii decât
cei din comisia de evaluare. Componenţa
comisiei se stabileşte de către autoritatea
publica locala prin decizie a conducătorului
acesteia si va cuprinde in mod obligatoriu
minim o persoana cu studii juridice de lunga
durata.
(4)
Comisia
de
soluţionare
a
contestaţiilor decide cu privire la
oportunitatea suspendării procedurii de
atribuire a contractelor de închiriere.
(5) Contestatorii nemultumiti de
decizia comisiei de solutionare se pot adresa
instantei de judecata potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.

26.

Art. 20 (1) În cazul în care licitaţia
publică nu a condus la desemnarea unui
câştigător, se va consemna această situaţie
într-un proces-verbal, iar în termen de 20 de
zile se va organiza o nouă licitaţie.
(2) Dacă în urma organizării unei noi
licitaţii, în condiţiile prevăzute la alin. (1),
au fost depuse minimum două oferte, dar

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

Autor: deputat Lucian Băluţ

Se elimină
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Motivare

Nr.
crt.

Textul iniţial
numai una a fost acceptată, contractul de
închiriere se poate încheia cu ofertantul a
cărui ofertă a fost acceptată, în condiţiile în
care oferta tehnico-economică îndeplineşte
criteriile minime prevăzute în caietul de
sarcini

27.

Art. 21 (1) Contractul de închiriere se
semnează în maximum 5 zile de la
desemnarea ofertantului câştigător şi intră în
vigoare la data constituirii garanţiei de bună
execuţie, dar nu mai târziu de 10 zile de la
data semnării.
(2) Garanţia de participare la licitaţie se
pierde în cazul în care nu se perfectează
contractul de închiriere din vina ofertantului
desemnat câştigător.
(3) În cazul nesemnării contractului de
închiriere din vina exclusivă a ofertantului
desemnat
câştigător sau în cazul
neconstituirii garanţiei de bună execuţie în
termenul prevăzut la alin. (1), locatorul
încheie contractul cu ofertantul clasat pe
locul următor.
(4) Contractul de închiriere va cuprinde
în mod obligatoriu prevederile din
contractului-cadru, prezentat in anexa nr. 2
la prezenta lege, clauzele din caietul de
sarcini şi alte clauze convenite de părţile

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

Autor: deputat Lucian Băluţ

Se elimină
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Motivare

Nr.
crt.

Textul iniţial
contractante, în completarea celor din
caietul de sarcini şi fără să contravină
obiectivelor închirierii.

28.

Capitolul IV: Mecanismul economic –
Surse de finanţare

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

Motivare

Autor: deputat Lucian Băluţ

Capitolul III: Mecanismul economic – Surse
de finanţare

Prin
renumerotare
Capitolul
IV
devine
Capitolul III.

Autor : Comisia juridică
29.

Art.12 (1) Sursele de finanţare necesare
Art. 22 (1) Sursele de finanţare
necesare
indeplinirii
atributiilor
si indeplinirii
atributiilor
si
obligaţiilor
obligaţiilor autoritatilor publice locale autoritatilor publice locale prevăzute de
prevăzute de prezenta lege se vor obţine prezenta lege se asigură din:
din:
a) chirii sau redevenţe;
a) chirii;
b) amenzi;
c) alte surse, potrivit legii.
(2) Sumele incasate din inchirierea
plajelor/falezelor se fac, venit la bugetul de
stat, respectiv venit la bugete locale, dupa
cum urmeaza:
a) titularul dreptului de administrare,
are dreptul sa incaseze 50% din valoarea
chiriilor stabilite prin contractele incheiate
cu operatorii de plaja;

b) Nemodifica
c) Nemodificat
(2) Sumele încasate din închirierea sau
concesionarea plajelor/falezelor se fac, venit
la bugetul de stat, respectiv venit la bugete
locale, dupa cum urmeaza:
a) titularul dreptului de administrare are
dreptul sa incaseze 50% din valoarea sumelor
provenite din contractele încheiate cu
operatorii de plajă;
21

Prin renumerotare art.22
devine art.12.
Pentru claritatea textului,
precum şi pentru a asigura
posibilitatea de atribuire a
sectoarelor de plajă/faleză
în
conformitate
cu
dispoziţiile
OUG.nr.54/2006
cu
modifcările şi completările
ulterioare.
Idem

Nr.
crt.

30.
31.

Textul iniţial

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
b) diferenta de 50% din valoarea
b) diferenta de 50% se face venit la
chiriilor stabilite prin contractele de bugetul de stat.
inchiriere a plajei/falezei, se face venit la
bugetul de stat.
(3) In cazul in care, veniturile realizate
(3) Nemodificat
din sursele de finantare prevazute la alin. (1)
nu pot acoperi cuantumul valoric necesar
indeplinirii obligatiilor legale, sumele de
bani vor fi asigurate, în completare, de la
bugetul stat.
Autor: deputat Lucian Băluţ
Capitolul V: Dispoziţii tranzitorii

Art. 23 (1)Contractele de închiriere,
valabil încheiate până la data intrării în
vigoare a prezentei legi, între operatorii de
plaja şi Administraţia Naţională "Apele
Române", îşi produc efectele potrivit
clauzelor contractuale, până la expirarea
acestora, dar nu mai mult de termenul
stabilit prin contract şi fară posibilitatea de
prelungire.
(2) Transmiterea de catre Administraţia
Naţională "Apele Române" catre consiliile
locale sau consiliile judetene a tuturor
atribuţiilor, responsabilităţilor, obligaţiilor şi
drepturilor, înclusiv cele ce decurg din

Capitolul IV: Dispoziţii tranzitorii
Autor : Comisia juridică

Motivare

Prin
renumerotare
Capitolul
V
devine
Capitolul IV.

Art.13(1) Contractele de închiriere, Prin renumerotare
valabil încheiate până la data intrării în devine art.13.
vigoare a prezentei legi, între operatorii de
plaja şi Administraţia Naţională "Apele
Române", îşi produc efectele potrivit
clauzelor contractuale, până la expirarea
acestora, dar nu mai mult de termenul stabilit
prin contract şi fară posibilitatea de
prelungire.
(2) Transmiterea de catre Administraţia
Naţională "Apele Române" catre consiliile
locale sau consiliile judetene a tuturor
atribuţiilor, responsabilităţilor, obligaţiilor şi
drepturilor, înclusiv cele ce decurg din
22

art.23

Nr.
crt.

32.

Textul iniţial

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
contractele de închiriere, se va face la data contractele de închiriere, se va face la data
intrarii în vigoare a prezentei legi.
intrarii în vigoare a prezentei legi.
Capitolul VI Dispoziţii finale

Capitolul V: Dispoziţii finale
Autor : Comisia juridică

33.

34.

Art. 24 - Legea apelor nr. 107/1996,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu
modificarile si completarile ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. Alineatul (8) al articolului 33 va avea
următorul cuprins:
„(8) Închirierea plajelor sau falezelor
mării se face de catre titularul dreptului de
administrare.”
Art. 25- Legea nr. 213/1998, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
nr. 448 din 24 noiembrie 1998, privind
proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificarile si completarile
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Alineatul (2) al articolului 12 va avea
următorul cuprins:
„(2) Darea în administrare se realizeaza,
dupa caz prin hotarare a Guvernului sau a

Art. 14 - Alineatul (8) al articolului 33
din Legea apelor nr. 107/1996, publicata în
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.
244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile si
completările ulterioare, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„(8) Închirierea sau concesionarea
plajelor sau falezelor mării se face de catre
titularul dreptului de administrare.”

Motivare

Prin
renumerotare
Capitolul
VI
devine
Capitolul V
Prin renumerotare
art.24 devine art.14.
Modificarea
este
necesară
în
condiţiile
existenţei posibilităţii de
atribuire a sectoarelor de
plajă/falejă în conformitate
cu
dispoziţiile
OUG.nr.54/2006
cu
modificările şi completările
ulterioare.

Autor: deputat Lucian Băluţ şi Comisia
juridică
Prin renumerotare art.25
Art. 15- Alineatul (2) al articolului 12
din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea devine art.15.
Pentru
respectarea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu
de
tehnică
modificările şi completările ulterioare, normelor
publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, legislativă
Partea I nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Nemodificat
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Nr.
crt.

Textul iniţial
consiliului judetean, respectiv a Consiliului
General al Municipiului Bucuresti sau a
consiliului local, daca prin lege nu se
dispune altfel.”

35.

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

Motivare

Autor: deputat Lucian Băluţ şi Comisia
juridică

Art. 26 Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 107/2002, publicata în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
691/20 septembrie 2002, privind înfiinţarea
Administratiei Nationale „Apele Romane”,
cu modificările şi completarile ulterioare, se
modifică după cum urmează:

Art.16. Ordonanta de urgenta a
Prin renumerotare art.26
Guvernului nr. 107/2002, privind înfiinţarea devine art.16.
Administraţiei Nationale „Apele Romane”,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.404/2003,cu completările ulterioare
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 691/20 septembrie 2002,
modifică după cum urmează:
1. litera f) de la alineatul (1) al articolului
1. La articolul 3 alineatul (1) litera f), se
3, va avea următorul cuprins:
modifică şi va avea următorul cuprins:
„f) administrarea, exploatarea şi
întreţinerea albiilor minore ale apelor, a „f) administrarea, exploatarea şi întreţinerea
cuvetelor lacurilor şi bălţilor, în starea lor albiilor minore ale apelor, a cuvetelor
naturală sau amenajată, a zonelor umede şi a lacurilor şi bălţilor, în starea lor naturală sau
amenajată, a zonelor umede şi a celor
celor protejate, aflate în patrimoniu;”
protejate, aflate în patrimoniu;”
2. La Anexa nr. II, alineatul (1) va
2. La Anexa nr.2, punctul 1, se modifică şi
avea următorul cuprins:
va avea următorul cuprins:
„1.Apele cu potenţialul lor valorificabil,
„ 1.Apele cu potenţialul lor valorificabil,
cu excepţia resurselor acvatice vii şi cele ce
pot fi folosite în interes public, cu albiile lor cu excepţia resurselor acvatice vii şi cele ce
minore, malurile şi cuvetele lacurilor, cu pot fi folosite în interes public, cu albiile lor
bogăţiile lor naturale, marea teritorială, minore, malurile şi cuvetele lacurilor, cu
precum şi alte bunuri aparţinând bogăţiile lor naturale, marea teritorială,
24

Nr.
crt.

Textul iniţial
patrimoniului public de interes naţional, cu
exceptia plajelor si falezelor Marii Negre,
nominalizate în Hotărârea Guvernului nr.
2060/2004 pentru aprobarea inventarelor
bunurilor din domeniul public al statului, cu
completările ulterioare, anexa nr. 13, p.
136-396.”
3. La CAPITOLUL II, punctul 7. va
avea următorul cuprins:
„7. asigurarea folosirii potenţialului de
turism şi agrement al râurilor, lacurilor
naturale, lacurilor de acumulare amenajate

Amendamentele propuse
Motivare
( şi autorul acestora)
precum
şi
alte
bunuri
aparţinând
Pentru
actualizarea
patrimoniului public de interes naţional, cu
exceptia plajelor si falezelor Marii Negre, Hotărârii
Guvernului,
prevăzute
în
Hotărârea
Guvernului întrucât H.G.nr.2060/2004 a
nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului fost abrogat.
centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului, cu modificările şi completările
ulterioare.”

Autor: deputat Lucian Băluţ şi Comisia
juridică
36.

Art. 27 ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 202/ 2002, publicata in
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
965 din data de 28 decembrie 2002, privind
gospodărirea integrată a zonei costiere, se
modifică şi se completează după cum
urmează:

Art. 17- Ordonanţa de urgenţă nr. 202/
Prin renumerotare
2002 privind gospodărirea integrată a zonei art.27 devine art.17.
costiere, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 965 din 28 decembrie
2002, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.280/2003, se modifică după
cum urmează:

1. La articolul 13 alineatele (1) şi (6) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
1. Alineatul (1) al articolului 13 va
„(1) Consiliile locale, respectiv cele
avea următorul cuprins:
„(1) Consiliile locale, respectiv cele judeţene administrează plajele şi falezele,
judetene administreaza plajele si falezele, terenuri proprietate publică a statului, situate
terenuri proprietate publică a statului, în zona costieră, în condiţiile legii”
25

Nr.
crt.

Textul iniţial
situate în zona costieră, în condiţiile legii”
2. alineatul (6) al articolului 13 va
avea următorul cuprins:
"(6) Titularul dreptului de administrare
al plajelor/falezelor Marii Negre, se poate
asocia cu agenţi economici având ca profil
de activitate agrementul sau alimentaţia
publică, pentru desfăşurarea unor activităţi
sezoniere pe plajă sau sau faleza, cu avizul
autoritatii publice centrale pentru turism.
Agenţii economici proprietari ai unor unităţi
de agrement sau cazare şi alimentaţie
publică, limitrofe zonei costiere de plajă, au
prioritate la aceste contracte. Aceşti agenţi
economici pot ocupa zona costieră
proprietate publică cu instalaţii demontabile
care:
a) necesită fundaţii punctuale şi nu
depăşesc nivelul solului;
b) sunt constituite din prefabricate,
module şi nu necesită turnarea de betoane
sau de materiale de construcţie similare;
c) sunt asamblate şi dezasamblate în
mod secvenţial, fără a necesita demolări.”
3. Litera e) de la articolul 42, se abroga

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
(6) Titularul dreptului de administrare al
plajelor/falezelor Marii Negre, se poate asocia
cu agenţi economici având ca profil de
activitate agrementul sau alimentaţia publică,
pentru desfăşurarea unor activităţi sezoniere
pe plajă sau faleza, cu avizul autoritaţii
publice centrale pentru turism. Agenţii
economici proprietari ai unor unităţi de
agrement sau cazare şi alimentaţie publică,
limitrofe zonei costiere de plajă, au prioritate
la aceste contracte. Aceşti agenţi economici
pot ocupa zona costieră proprietate publică cu
instalaţii demontabile care:
a) necesită fundaţii punctuale şi nu
depăşesc nivelul solului;
b) sunt constituite din prefabricate,
module şi nu necesită turnarea de betoane sau
de materiale de construcţie similare;
c) sunt asamblate şi dezasamblate în mod
secvenţial, fără a necesita demolări.”
2. La articolul 42 litera e) , se abroga.

4. Alineatul (1) al articolului 46 va avea 3. La articolul 46 alineatul (1), se modifică şi
va avea următorul cuprins:
următorul cuprins:
„(1)Guvernul, prin autoritatea publică „(1)Guvernul, prin autoritatea publică
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Motivare

Nr.
crt.

Textul iniţial
centrală pentru protecţia mediului şi
gospodărirea apelor, se va preocupa de
refacerea zonelor afectate de eroziune sau
inundaţii. Amenajarea plajelor si falezelor
Marii Negre, în locuri în care acestea nu au
existat anterior, cade in sarcina autoritatilor
publice locale prin consiliile locale sau
judetene.”
5. Articolul 55 va avea următorul
cuprins:
„Art. 55
Titularul dreptului de administrare al
plajelor si falezelor marii, va organiza si va
asigura, in conditiile legii, serviciul de
salubrizare al plajei/falezei si a celorlalte
instalaţii corespunzătoare.”
6. La articolul 66, se introduce o noua
litera, litera c) cu următorul cuprins:
„c) orice alte atributii si raspunderi,
stabilite in sarcina sa prin actele normative
in vigoare.”
7. Alineatul (5) al articolului 73 va
avea următorul cuprins:
„(5) Controlul utilizării turistice a
plajei si falezei litoralului Mării Negre,
revine împuterniciţilor autorităţii publice
centrale pentru turism precum si autoritatii
publice locale teritorial competente.”
8. Litera a) de la alineatul (1) al
articolului 77, va avea următorul cuprins:

Amendamentele propuse
Motivare
( şi autorul acestora)
centrală pentru protecţia mediului şi
dezvoltării durabile, se va preocupa de
refacerea zonelor afectate de eroziune sau
inundaţii. Amenajarea plajelor şi falezelor
Pentru corectarea
Marii Negre, în locuri în care acestea nu au
existat anterior, cade în sarcina autoritatilor numerotării
publice locale prin consiliile locale sau
judetene.”
4. Articolul 55 va avea următorul
cuprins:
„Art. 55
Titularul dreptului de administrare al
plajelor si falezelor marii, va fi organizat şi
va asigura, în conditiile legii, serviciul de
salubrizare al plajei/falezei şi a celorlalte
instalaţii corespunzătoare.”
5. La articolul 66, după litera b) se
introduce o noua litera, litera c) cu următorul
cuprins:
„c) orice alte atribuţii şi răspunderi,
stabilite în sarcina sa prin actele normative în
vigoare.”
6. La articolul 73 alineatul (5) se
modifică şi va va avea următorul cuprins:
„(5) Controlul utilizării turistice a plajei
şi falezei litoralului Mării Negre, revine
împuterniciţilor autorităţii publice centrale
pentru turism precum şi autorităţii publice
locale teritorial competente.”
7.La articolul 77 pct.1 litera a) se
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Nr.
crt.

Textul iniţial

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
„(a)executarea de lucrări şi activităţi fără modifică şi va avea următorul cuprins:
respectarea
actelor
tehnico-juridice „(a)executarea de lucrări şi activităţi fără
prevăzute de lege”
respectarea actelor tehnico-juridice prevăzute
de lege”
9. La articolul 77, litera d) de la
Se elimină
punctul 1. , litera a) de la punctul 2. şi litera
b) de la punctul 3) se abroga.

Motivare

Autor: deputat Lucian Băluţ şi Comisia
juridică
37.

Art. 28. METODOLOGIA din 7
aprilie 2004, pentru delimitarea domeniului
public al statului în zona costieră, aprobata
prin Hotararea de Guvern nr. 546/2004,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 393 din data de 4 mai 2004, se
modifică după cum urmează:
1. Alineatul 1 al articolului (11) va
avea următorul cuprins:
„(1)Delimitarea şi marcarea limitei
administrative a domeniului public al
statului în zona costieră se realizează în
condiţiile legii, cu avizul Ministerului
Transporturilor,
Construcţiilor
şi
Turismului, Ministerului Administraţiei şi
Internelor şi Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor, de către instituţii de

Prin
renumerotare
Art.18. La articolul 11 din Metodologia
pentru delimitarea domeniului public al art.28 devine art.18.
statului în zona costieră, aprobată prin
Pentru
respectarea
de
tehnică
Hotărârea
Guvernului
nr.546/2004, normelor
publicată în Monitorul Oficial al României, legislativă.
Partea I, nr.393 din data de 4 mai 2004,
alineatul (1) se modifică după cum
urmează:
„(1)Delimitarea şi marcarea limitei
administrative a domeniului public al statului
în zona costieră se realizează în condiţiile
legii, cu avizul Ministerul pentru IMM
Turism şi Profesii Liberale, Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative şi
Ministerului
Mediului
şi
Dezvoltării
Durabile, de către instituţii de specialitate
28

Nr.
crt.

Textul iniţial
specialitate autorizate de Oficiul Naţional
de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi,
după caz, de Direcţia topografică militară,
Direcţia hidrografică maritimă din cadrul
Ministerului Apărării Naţionale, Consiliul
Judetean si Consiliul Local competente
teritorial.”

38.

Art. 29 - STATUTUL din 29
septembrie 2005, de organizare şi
funcţionare a Administraţiei Naţionale
"Apele Române", aprobat prin Hotararea de
Guvern nr. 1176/29 septembrie 2005,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 937 din 20 octombrie 2005, se
modifică după cum urmează:
1. Punctul 3 al articolului 5, va avea
următorul cuprins:
„3. administrarea, exploatarea şi
întreţinerea albiilor minore ale apelor, a
cuvetelor lacurilor şi bălţilor, în starea lor
naturală sau amenajată, a zonelor umede şi a
celor protejate, aflate în patrimoniu;”
2. Punctul 1. de la alineatul (1) al
articolului 8, va avea următorul cuprins:
„1.exploatarea,
întreţinerea
şi
repararea infrastructurii naţionale de

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
autorizate de Agenţia Naţională de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară şi, după caz, de
Direcţia topografică militară, Direcţia
hidrografică maritimă din cadrul Ministerului
Apărării, Consiliul Judeţean şi Consiliul
Local competente teritorial.”
Autor: deputat Lucian Băluţ şi Comisia
juridică

Motivare

Prin
renumerotare
Art.19. Statutul de organizare şi art.29 devine art.19.
funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele
Române", aprobat prin Hotararea de Guvern
nr. 1176/29 septembrie 2005, publicata în
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
937 din 20 octombrie 2005, se modifică după
cum urmează:
1. La articolul 5 punctul 3 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„3. administrarea, exploatarea şi întreţinerea
albiilor minore ale apelor, a cuvetelor
lacurilor şi bălţilor, în starea lor naturală sau
amenajată, a zonelor umede şi a celor
protejate, aflate în patrimoniu;”
2. La articolul 8 alineatul (1) punctul 1 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„1.exploatarea, întreţinerea şi repararea
infrastructurii naţionale de gospodărire a
apelor aflate în administrarea sa, a albiilor
29

Nr.
crt.

Textul iniţial
gospodărire a apelor aflate în administrarea
sa, a albiilor minore ale cursurilor de apă, a
cuvelor lacurilor şi bălţilor în starea lor
naturală sau amenajată, a zonelor umede şi a
celor protejate, aflate în administrare;”

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
minore ale cursurilor de apă, a cuvelor
lacurilor şi bălţilor în starea lor naturală sau
amenajată, a zonelor umede şi a celor
protejate, aflate în administrare;”

Motivare

Autor: deputat Lucian Băluţ şi Comisia
juridică
39.

Art.
30
ORDONANŢĂ
DE
URGENŢĂ nr. 19/2006, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
220 din data de 10 martie 2006, privind
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul
activităţilor desfăşurate pe plajă, se
modifică şi se completează după cum
urmează:
1. În preambul şi în tot cuprinsul
ordonanţei de urgenţă, se înlocuieşte
denumirea
Administraţia
Naţională
"Apele
Române"
sau
sintagma
Administraţia Naţională "Apele Române",
prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, cu
sintagma titularul dreptului de administrare.

Prin
renumerotare
Art. 20 -Ordonanţa de urgenţă nr.
19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre art.30 devine art.20.
şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, Pentru respectarea normelor
publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, de tehnică legislativă
Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea 274/2006, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1.În preambul şi în tot cuprinsul ordonanţei
de urgenţă, se înlocuieşte sintagma
Administraţia Naţională "Apele Române",
prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, cu
sintagma titularul dreptului de administrare.

2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea
următorul cuprins:

2. La articolul 4 alineatul (1) se modifică şi
va avea următorul cuprins:

Autor: Comisia juridică

30

Nr.
crt.

Textul iniţial

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
„(1)Autorităţile administraţiei publice
„(1) Autorităţile administraţiei publice
locale, titulare ale dreptului de administrare, locale, titulare ale dreptului de administrare,
au următoarele obligaţii:
au următoarele obligaţii:
a) să organizeze şi să asigure servicii
a) Nemodificat
publice de salvare acvatică - salvamar şi
posturi de prim ajutor;
b) să asigure lucrările de canalizare şi
b) să asigure lucrările de canalizare şi
alimentare cu apă până în zona limitrofă alimentare cu apă până în zona limitrofă
plajei cu destinaţie turistică, în conformitate plajei cu destinaţie turistică, în conformitate
cu autorizaţia de gospodărire a apelor;să cu autorizaţia de gospodărire a apelor;
asigure lucrările de canalizare şi
alimentare cu apă până în zona limitrofă
plajei cu destinaţie turistică;
c) să asigure ordinea publică prin
c) Nemodificat
intermediul poliţiei, jandarmeriei şi al
poliţiei comunitare.”
3.La articolul 8 alineatul (2) literele b) şi c)
3. Literele b) si c) de la alineatul (2) al se modifică şi vor avea următorul cuprins:
articolului 8, vor avea următorul cuprins:
(b) Nemodificat
„(b) Autorităţii Naţionale pentru Turism,
pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1)
lit. a), d), f), h), i), j), l), n) si o);”
„(c) Ministerului Internelor şi Reformei
„(c) Ministerului Administraţiei şi Administrative
pentru
contravenţiile
Internelor pentru contravenţiile prevăzute prevăzute la alin. (1) lit. i), k) si l)”.
la alin. (1) lit. i), k) si l)”.
4. La articolul 8, alineatul (2) ,după litera c)
4. La articolul 8, alineatul (2) după litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu
se introduce o noua litera, litera d), cu următorul cuprins:
următorul cuprins:
„d) Autorităţilor administraţiei publice
„Autorităţilor administraţiei publice locale, pentru contravenţiile prevăzute la alin.
31

Motivare

Nr.
crt.

Textul iniţial

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
locale, pentru contravenţiile prevăzute la (1) lit. b) si m).”
alin. (1) lit. b) si m).”
5. La articolul 8, dupa alineatul (2) se
5. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
următorul cuprins:
„(3) Sumele provenite din contraventiile
„Sumele provenite din contraventiile prevazute la alin. (1), lit. b) şi m), se fac venit
prevazute la alin. (1), lit. b) si m), se fac la bugetul local al autoritatilor publice
venit la bugetul local al autoritatilor publice locale.”
locale.”
Se elimină
6. După articolul 8 se introduce un nou
articol, articolul 81, cu următorul cuprins:
„81 Consiliile locale şi după caz, consiliile
judeţene, vor stabili, potrivit dispoziţiilor
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare,
faptele
care
constituie
Autor: deputat Lucian Băluţ şi Comisia
contravenţii, altele decât cele prevăzute la juridică
articolul 8.”

40.

Art. 31 PROCEDURA din 13 iunie
2006, de emitere si retragere a autorizaţiei
turistice pentru plajele de pe litoralul Mării
Negre, aprobata prin Ordinul ministerului

Se elimină
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Motivare

Nr.
crt.

Textul iniţial
transporturilor, construcţiilor si turismului
nr. 863/ 2006, publicat in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 532 din 20 iunie
2006, se modifică după cum urmează:
1. În tot cuprinsul Procedurii, se înlocuieşte
denumirea Administraţia Naţională "Apele
Române", cu sintagma titularul dreptului de
administrare.

41.

42.

Art. 32 Consiliile Judeţene si Consiliile
Locale în termen de 60 de zile de la intrarea
în vigoare a prezentei hotărâri, vor stabili
programul
privind
elaborarea
documentaţiilor de urbanism specifice şi
regulamentul
de
administrare
al
plajei/falezei ce va cuprinde in mod
obligatoriu si planul de amenajare al
plajei/faleza, care vor fi avizate de către
Ministerul
Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului.

Art. 33 Prevederile prezentei legi se
completează cu dispoziţiile Hotararii de
Guvern privind aprobarea Metodologiei
pentru delimitarea domeniului public al
statului în zona costieră nr. 546/2004, ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

Motivare

Autor: deputat Lucian Băluţ
Art.21 -Consiliile Judeţene şi Consiliile
Locale, în termen de 60 de zile de la intrarea
în vigoare a prezentei legi, vor stabili
programul privind elaborarea documentaţiilor
de urbanism specifice şi vor întocmi
regulamentul de administrare al plajei/falezei
ce va cuprinde în mod obligatoriu, planul de
amenajare al plajelor şi falezelor Mării
Negre.

Prin renumerotare art.32
devine art.21.
Între autorităţile locale şi
celelalte autorităţi centrale
de specialitate nu există
subordonare, ci raporturi de
colaborare.

Autor: deputat Lucian Băluţ şi Comisia
juridică
Prin
renumerotare
Art. 22 Prevederile prezentei legi se art.33 devine art.23.
completează cu dispoziţiile Ordonanţei de
Pentru
respectarea
urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind normelor
de
tehnică
gospodărirea integrată a zonei costiere, legislativă.
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.280/2003, ale Ordonanţei de
33

Nr.
crt.

Textul iniţial
gospodărirea integrată a zonei costiere nr.
202/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului privind utilizarea plajei Mării
Negre şi controlul activităţilor desfăşurate
pe plajă nr. 19/2006 si ale Ordinului
ministrului transporturilor, construcţiilor si
turismului nr. 863/ 2006 privind aprobarea
Procedurii din 13 iunie 2006, de emitere si
retragere a autorizaţiei turistice pentru
plajele de pe litoralul Mării Negre, în
măsura în care acestea nu contravin
prezentei legi.

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul
activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr.274/2006. ale
Hotarârii de Guvern
nr.546/2004 privind aprobarea Metodologiei
pentru delimitarea domeniului public al
statului în zona costieră, şi ale Ordinului
ministrului transporturilor, construcţiilor si
turismului nr. 863/ 2006 privind aprobarea
Procedurii din 13 iunie 2006, de emitere şi
retragere a autorizaţiei turistice pentru plajele
de pe litoralul Mării Negre, în măsura în care
acestea nu contravin prezentei legi.

Motivare

Autor: deputat Lucian Băluţ şi Comisia
juridică
43.

Art. 34 Consiliile locale care au în
administrare plajele/falezele Marii Negre,
au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de
la data intrării în vigoare a prezentei legi, să
înfiinţeze
servicii publice locale de
salvamar, precum şi posturi de prim ajutor
medical.

Art.23. Consiliile locale care au în
Prin renumerotare
administrare plajele/falezele Marii Negre, au art.34 devine art.23.
obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei legi, să
înfiinţeze servicii publice locale de salvamar,
precum şi posturi de prim ajutor medical.
Autor: Comisia juridică

34

Nr.
crt.
44.

Textul iniţial
Art. 35 Transmiterea administrarii
plajelor/falezelor Marii Negre de la
Administraţia Naţională "Apele Române"
catre consiliile locale si consiliile judetene
se face pe bază de protocol încheiat, în
termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.

Amendamentele propuse
Motivare
( şi autorul acestora)
Prin renumerotare art.35
Art.24.Transmiterea
administrării
plajelor/falezelor Marii Negre de la devine art.24.
Administraţia Naţională "Apele Române"
către consiliile locale şi consiliile judeţene se
face pe bază de protocol încheiat, în termen
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
Autor: Comisia juridică

45.

Art. 36. Se exceptează de la dispozitiile
prezentei legi, referitoare la titularul
dreptului de administrare, faleza şi plaja
mării, aflate în administrarea Companiei
Naţionale
"Administraţia
Porturilor
Maritime Constanţa" - S.A. şi a
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunării".

Prin
renumerotare
Art. 25. Se exceptează de la dispozitiile
prezentei legi, referitoare la titularul dreptului art.36 devine art.25.
de administrare, faleza şi plaja mării, aflate în
administrarea
Companiei
Naţionale
"Administraţia
Porturilor
Maritime
Constanţa" - S.A. şi a Administraţiei
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

Autor: Comisia juridică

35

Nr.
crt.
46.

Textul iniţial
Art. 37. La data intrării în vigoare a
prezentei legi, se abroga Hotărârea
Guvernului nr. 711/ 1999, publicată în
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 443 din 13 septembrie 1999, Hotărârea
Guvernului nr. 241/2006, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
185 din data de 27 februarie 2006, Ordinul
Ministerului Mediului şi Gospodăririi
Apelor nr. 222/2006, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 8
martie 2006, precum şi orice alte dispoziţii
contrare.

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)

Motivare

Art. 26. La data intrării în vigoare a
Prin renumerotare
prezentei legi, se abroga Hotărârea art.37 devine art.26.
Guvernului nr. 711/ 1999, publicată în
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 443 din 13 septembrie 1999, Hotărârea
Guvernului nr. 241/2006, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
185 din data de 27 februarie 2006, Ordinul
Ministerului Mediului şi Gospodăririi
Apelor nr. 222/2006, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 8
martie 2006, precum şi orice alte dispoziţii
contrare.
Autor: Comisia juridică

47.

Art. 38 Anexele nr. 1 si 2 fac parte
integrantă din prezenta lege.

Se elimină

Autor: deputat Lucian Băluţ

36

Transferarea deciziei către
titularul
dreptului
de
administrare.
În
condiţiile
existenţei OUG nr.54/2006
privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate
publică cu modificările şi
completările ulterioare, nu se
justifică ca prin iniţiativa
legislativă să fie stabilite reguli
pentru
organizarea
şi
desfăşurarea licitaţiilor publice
în vederea atribuirii contractelor
de închiriere a plajelor/falezelor
Mării Negre.

Nr.
crt.
48.

Textul iniţial

Anexa 1 “ Sectoarele delimitate de
plajă/faleză”
49.

Anexa 2 “ CONTRACT – CADRU DE
ÎNCHIRIERE”

Amendamentele propuse
( şi autorul acestora)
Se elimină
Autor: deputat Lucian Băluţ
Se elimină

Autor: deputat Lucian Băluţ
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Motivare
Transferarea
deciziei
către titularul dreptului de
administrare.
În condiţiile existenţei
OUG nr.54/2006 privind
regimul contractelor de
concesiune
de
bunuri
proprietate
publică
cu
modificările şi completările
ulterioare, nu se justifică ca
prin iniţiativa legislativă să
fie stabilite reguli pentru
organizarea şi desfăşurarea
licitaţiilor
publice
în
vederea
atribuirii
contractelor de închiriere a
plajelor/falezelor
Mării
Negre.
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