
 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

       Bucureşti, 24.06.2004 
                         Nr.23/109/2004 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

modificat şi completat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, vă înaintăm, 

alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind trecerea Regiei Autonome 

"Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la 

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, 

primit cu nr.P.L.x-386 din 15 iunie 2004. 

  În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

        
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
István Antal 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

                                                                                                                                                        Bucureşti, 24.06.2004 
                                                                                    Nr.23/109/2004 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a 

Zonei Libere Basarabi" la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa 
 

 
  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, modificat şi completat prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu nr.P.L.x- 386 din 15 iunie 2004, 
pentru avizare şi dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei 
Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - 
S.A. Constanţa. 
  Proiectul de lege a fost întocmit în vederea implementării unitare pe întreg teritoriul portuar a prevederilor 
Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare acceptat de România prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2003, aprobată prin Legea nr.484/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea 
vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, 
adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9 - 13 decembrie 2002. 
  În raport cu obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr.845 din 14 mai 2004. 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Economic şi Social cu nr.1106 din 26 mai 2004. 
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 14 iunie 2004. 
  Proiectul de lege a fost analizat în şedinţa comisiei din data de 23 iunie 2004. 
  La lucrările comisiei au participat 20 de deputaţi din totalul de 25 de deputaţi membri ai comisiei. 
  La dezbateri au participat specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
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  Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate. 
  În conformitate cu prevederile articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 
Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
 

 
A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

 
  În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii propun adoptarea proiectului de lege 
cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţia Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
1. LEGE 

privind trecerea Regiei Autonome 
"Administraţia Zonei Libere Constanţa 

Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la 
Compania Naţională "Administraţia 

Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa 
 

Nemodificat  Camera 
Deputaţilor 

2. Art.1. - (1) Regia Autonomă 
Administraţia Zonei Libere Constanţa 
Sud şi a Zonei Libere Basarabi trece la 
Compania Naţională Administraţia 
Porturilor Maritime - S.A. Constanţa şi 
se reorganizează ca subunitate, fără 
personalitate juridică, a acesteia, în 
completarea celor existente. 
 

Art.1. - (1) Regia Autonomă 
"Administraţia Zonei Libere Constanţa 
Sud şi a Zonei Libere Basarabi" trece 
la Compania Naţională "Administraţia 
Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, 
înfiinţată prin Hotărârea 
Guvernului nr.517/1998, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.331 din 2 septembrie 
1998, cu modificările şi completările  

Completare 
necesară. 

Camera 
Deputaţilor 

 
 



 
 

0 1 2 3 4 

 
 
 
 
(2) Cele patru subunităţi existente în 
structura Companiei Naţionale 
Administraţia Porturilor Maritime - 
S.A. Constanţa vor avea statut de 
sucursală, şi anume: 
a) Sucursala de comunicaţii port 
Constanţa; 
b) Sucursala energetică port 
Constanţa; 
c) Sucursala de servicii port 
Constanţa; 
d) Sucursala nave tehnice port 
Constanţa. 
 

ulterioare, şi se reorganizează ca 
subunitate, fără personalitate juridică, a 
acesteia, în completarea celor 
existente.  
 
(2) Subunităţile existente în structura 
Companiei Naţionale "Administraţia 
Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa 
vor avea statut de sucursală, şi anume: 
 
a) Sucursala de comunicaţii port 
Constanţa; 
b) Sucursala energetică port Constanţa; 
c) Sucursala de servicii port Constanţa; 
d) Sucursala nave tehnice port 
Constanţa; 
e) Sucursala zonelor libere 
Constanţa Sud şi Basarabi. 
 

 
 
 
 
 
Completare cu 
sucursala nou 
înfiinţată. 

 

3. Art.2. - (1) Bunurile din domeniul 
public al statului aflate în 
administrarea Regiei Autonome 
Administraţia Zonei Libere Constanţa 
Sud şi a Zonei Libere Basarabi, 
prevăzute în anexele nr.1 şi 2, se 
transmit în administrarea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului. 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Anexa nr.1. conţine Bunurile din 
domeniul public al statului, 
administrate de Regia Autonomă 

 
 
 
 
 
 
 
 
Menţionarea în 
lege a 
conţinutului 

Camera 
Deputaţilor 
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(2) Bunurile prevăzute în anexa nr.1, 
transmise în administrarea 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, potrivit 
prevederilor alin.(1), se concesionează 
direct, Companiei Naţionale 
Administraţia Porturilor Maritime - 
S.A. Constanţa, în condiţiile legii, pe 
bază de contract încheiat cu Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului în termen de 90 de zile de 

"Administraţia Zonei Libere 
Constanţa Sud şi a Zonei Libere 
Basarabi", care se trec în 
administrarea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului şi se atribuie direct prin 
concesiune Companiei Naţionale 
"Administraţia Porturilor Maritime 
- S.A. Constanţa". 
 
(3) Anexa nr.2 conţine Bunuri din 
domeniul public al statului, 
administrate de Regia Autonomă 
"Administraţia Zonei Libere 
Constanţa-Sud şi a Zonei Libere 
Basarabi" aferente contractelor de 
concesiune care se preia de către 
Compania Naţională "Administraţia 
Porturilor Maritime" - S.A. 
Constanţa". 
 
(4) Bunurile prevăzute în anexa nr.1, 
transmise în administrarea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, potrivit prevederilor 
alin.(1), se concesionează direct, 
Companiei Naţionale "Administraţia 
Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, 
pe bază de contract încheiat cu 
Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului în termen 
de 90 de zile de la intrarea în vigoare a 

anexelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizare 
necesară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0 1 2 3 4 
la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
În situaţia privatizării Companiei 
Naţionale Administraţia Porturilor 
Maritime - S.A. Constanţa, clauzele 
contractului de concesiune se 
renegociază. 
 
(3) Pe suprafeţele aferente bunurilor 
din domeniul public al statului, 
prevăzute la alin.(2), se vor institui 
măsurile pentru facilitarea exploatării 
porturilor, în condiţiile prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr.131/2000 
privind instituirea unor măsuri pentru 
facilitarea exploatării porturilor, 
republicată. 
 

prezentei legi. În situaţia privatizării 
Companiei Naţionale "Administraţia 
Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, 
clauzele contractului de concesiune se 
stabilesc prin hotărâre de Guvern. 
 
 
(5) Pe suprafeţele aferente bunurilor 
din domeniul public al statului, 
prevăzute la alin.(2), Compania 
Naţională "Administraţia Porturilor 
Maritime" - S.A. Constanţa, va 
institui măsurile pentru facilitarea 
exploatării porturilor, în condiţiile 
prevăzute de Ordonanţa Guvernului 
nr.131/2000 privind instituirea unor 
măsuri pentru facilitarea exploatării 
porturilor, republicată, care se aprobă 
prin ordin al ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi 
turismului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Completare 
necesară. 

4. Art.3. - Bunurile din domeniul privat 
al statului, aflate în patrimoniul Regiei 
Autonome Administraţia Zonei Libere 
Constanţa Sud şi a Zonei Libere 
Basarabi se transmit în proprietatea 
Companiei Naţionale Administraţia 
Porturilor Maritime - S.A. Constanţa 
cu majorarea corespunzătoare a 
capitalului social, potrivit prevederilor 
legale. 

Art.3. - Bunurile din domeniul privat 
al statului, aflate în patrimoniul Regiei 
Autonome "Administraţia Zonei 
Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere 
Basarabi" se transmit în proprietatea 
Companiei Naţionale "Administraţia 
Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa 
prin majorarea corespunzătoare a 
capitalului social, potrivit prevederilor 
legale. 

Îmbunătăţire 
redacţională. 

Camera 
Deputaţilor 
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5. Art.4. - (1) Contractele de concesiune 

aferente bunurilor din domeniul public 
al statului, prevăzute în anexa nr.2, 
încheiate de către Regia Autonomă 
Administraţia Zonei Libere Constanţa 
Sud şi a Zonei Libere Basarabi, în 
temeiul Legii nr.84/1992 privind 
regimul zonelor libere, cu modificările 
ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului 
nr.682/1994 privind aprobarea 
Metodologiei pentru concesionarea de 
terenuri şi construcţii din zonele 
libere, rămân în vigoare până la 
expirarea termenului lor de 
valabilitate şi sunt preluate de către 
Compania Naţională Administraţia 
Porturilor Maritime - S.A. Constanţa, 
care se subrogă în toate drepturile şi 
obligaţiile regiei ce decurg din aceste 
contracte. 
 
(2) Contractele de concesiune aflate, 
la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, în procedură legală de încheiere, 
de către Regia Autonomă 
Administraţia Zonei Libere Constanţa 
Sud şi a Zonei Libere Basarabi, în 
temeiul Legii nr.84/1992, cu 
modificările ulterioare, şi al Hotărârii 
Guvernului nr.682/1994, se pot 
finaliza şi sunt preluate de către 
Compania Naţională Administraţia 

Art.4. - (1) Contractele de concesiune 
aferente bunurilor din domeniul public 
al statului, prevăzute în anexa nr.2, 
încheiate de către Regia Autonomă 
"Administraţia Zonei Libere Constanţa 
Sud şi a Zonei Libere Basarabi", în 
temeiul Legii nr.84/1992 privind 
regimul zonelor libere, cu modificările 
ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului 
nr.682/1994 privind aprobarea 
Metodologiei pentru concesionarea de 
terenuri şi construcţii din zonele libere, 
rămân în vigoare până la expirarea 
termenului lor de valabilitate şi sunt 
preluate de către Compania Naţională 
"Administraţia Porturilor Maritime" - 
S.A. Constanţa, care se subrogă în 
toate drepturile şi obligaţiile regiei ce 
decurg din aceste contracte. 
 
 
(2) Contractele de concesiune aflate, la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, 
în procedură legală de încheiere, de 
către Regia Autonomă "Administraţia 
Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei 
Libere Basarabi", în temeiul Legii 
nr.84/1992, cu modificările ulterioare, 
şi al Hotărârii Guvernului nr.682/1994, 
se pot finaliza sau renegocia, după 
caz, de către Compania Naţională 
"Administraţia Porturilor Maritime" - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completare 
conform 
prevederilor 
alineatului (1). 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Porturilor Maritime - S.A. Constanţa 
în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute 
la alin.(1). 
 
(3) Bunurile din domeniul public al 
statului care fac obiectul 
contractelor de concesiune 
prevăzute la alin.(1) şi (2) rămân în 
administrarea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului. 
 
(4) La încetarea contractelor de 
concesiune prevăzute la alin.(1) şi 
alin.(2), bunurile din domeniul public 
al statului care fac obiectul acestora, 
transmise în administrarea 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, potrivit 
prevederilor art.2 alin.(1), vor fi 
concesionate direct Companiei 
Naţionale Administraţia Porturilor 
Maritime - S.A. Constanţa. Pe 
suprafeţele aferente acestora se vor 
institui măsurile pentru facilitarea 
exploatării porturilor, în condiţiile 
prevăzute de Ordonanţa Guvernului 
nr.131/2000 privind instituirea unor 
măsuri pentru facilitarea exploatării 
porturilor, republicată. 
 
(5) Măsurile instituite în conformitate 

S.A. Constanţa. 
 
 
 
Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) La încetarea contractelor de 
concesiune prevăzute la alin.(1) şi 
alin.(2), bunurile din domeniul public 
al statului care fac obiectul acestora, 
transmise în administrarea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, potrivit prevederilor art.2 
alin.(1), vor fi concesionate direct 
Companiei Naţionale "Administraţia 
Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. 
Pe suprafeţele aferente acestora se vor 
institui măsurile pentru facilitarea 
exploatării porturilor, în condiţiile 
prevăzute de Ordonanţa Guvernului 
nr.131/2000 privind instituirea unor 
măsuri pentru facilitarea exploatării 
porturilor, republicată. 
 
 
(4) Măsurile instituite în conformitate 

 
 
 
 
Prevederea există 
la articolul 2. 



0 1 2 3 4 
cu prevederile Legii nr84/1992, cu 
modificările ulterioare, pe suprafeţele 
aferente contractelor de concesiune 
prevăzute la alin.(1) şi (2),rămân în 
vigoare până la expirarea termenelor 
pentru care au fost încheiate. 
 
(6) Contractele comerciale încheiate 
de Regia Autonomă Administraţia 
Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei 
Libere Basarabi, având ca obiect 
bunurile din patrimoniul Regiei, 
precum şi toate celelalte contracte 
comerciale încheiate de Regie se 
preiau de către Compania Naţională 
Administraţia Porturilor Maritime - 
S.A. Constanţa, care se subrogă în 
toate drepturile şi obligaţiile ce decurg 
din aceste contracte, aferente Regiei. 
 

cu prevederile Legii nr84/1992, cu 
modificările ulterioare, pe suprafeţele 
aferente contractelor de concesiune 
prevăzute la alin.(1) şi (2),rămân în 
vigoare până la expirarea termenelor 
pentru care au fost încheiate. 
 
(5) Contractele comerciale încheiate de 
Regia Autonomă "Administraţia Zonei 
Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere 
Basarabi", având ca obiect bunurile din 
patrimoniul Regiei, precum şi toate 
celelalte contracte comerciale încheiate 
de Regie se preiau de către Compania 
Naţională "Administraţia Porturilor 
Maritime" - S.A. Constanţa, care se 
subrogă în toate drepturile şi obligaţiile 
ce decurg din aceste contracte, aferente 
Regiei. 
 

6. Art.5. - Personalul  încadrat la Regia 
Autonomă Administraţia Zonei Libere 
Constanţa Sud şi a Zonei Libere 
Basarabi se trece, în condiţiile legii, la 
Compania Naţională Administraţia 
Porturilor Maritime - S.A. Constanţa 
şi îşi păstrează salariile avute până la 
negocierea contractului colectiv de 
muncă de către Compania Naţională 
Administraţia Porturilor Maritime - 
S.A. Constanţa. 
 

Art.5. - Personalul  încadrat la Regia 
Autonomă "Administraţia Zonei 
Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere 
Basarabi" se trece, în condiţiile legii, la 
Compania Naţională "Administraţia 
Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa 
şi îşi păstrează salariile avute până la 
negocierea contractului colectiv de 
muncă de către Compania Naţională 
"Administraţia Porturilor Maritime" - 
S.A. Constanţa. 
 

 Camera 
Deputaţilor 
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7. Art.6. - Compania Naţională 

Administraţia Porturilor Maritime - 
S.A. Constanţa preia drepturile şi 
obligaţiile şi se subrogă Regiei 
Autonome Administraţia Zonei Libere 
Constanţa Sud şi a Zonei Libere 
Basarabi în toate litigiile Regiei, 
aflate în derularea cu terţii, în care 
aceasta a avut calitatea de parte. 
 

Art.6. - Compania Naţională 
"Administraţia Porturilor Maritime" - 
S.A. Constanţa preia drepturile şi 
obligaţiile Regiei Autonome 
"Administraţia Zonei Libere Constanţa 
Sud şi a Zonei Libere Basarabi" şi se 
subrogă toate litigiile Regiei, aflate în 
derularea cu terţii, în care aceasta a 
avut calitatea de parte. 
 

Îmbunătăţire 
redacţională. 

Camera 
Deputaţilor 

3. Art.7. - Veniturile obţinute din 
contractele de concesiune, preluate 
de Compania Naţională Administraţia 
Porturilor Maritime - S.A. Constanţa, 
în conformitate cu prevederile art.4 
alin.(1) şi (2), se constituie venituri 
proprii ale Companiei Naţionale 
Administraţia Porturilor Maritime - 
S.A. Constanţa realizate din 
exploatarea bunurilor din domeniul 
public al statului. 
 

Art.7. - Veniturile obţinute din 
contractele de concesiune, de la data 
preluării de către Compania 
Naţională "Administraţia Porturilor 
Maritime" - S.A. Constanţa, în 
conformitate cu prevederile art.4 
alin.(1) şi (2), se constituie venituri 
proprii ale Companiei Naţionale 
"Administraţia Porturilor Maritime" - 
S.A. Constanţa. 
 

Precizare 
necesară. 

Camera 
Deputaţilor 

4. Art.8. - (1) Predarea-preluarea 
bunurilor se face pe bază de protocol, 
încheiat între Regia Autonomă 
Administraţia Zonei Libere Constanţa 
Sud şi a Zonei Libere Basarabi şi 
Compania Naţională Administraţia 
Porturilor Maritime - S.A. Constanţa, 
în termen de 90 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi. 
 

Art.8. - (1) Operaţiunile de predare-
preluare a bunurilor se face pe bază de 
protocol, încheiat între Regia 
Autonomă "Administraţia Zonei 
Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere 
Basarabi" şi Compania Naţională 
"Administraţia Porturilor Maritime" - 
S.A. Constanţa, în termen de 90 de zile 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

Conform 
prevederilor 
articolului 10. 

Camera 
Deputaţilor 
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(2) Prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.517/1998 privind înfiinţarea şi 
funcţionarea Companiei Naţionale 
Administraţia Porturilor Maritime - 
S.A. Constanţa, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică în 
mod corespunzător. 
 

(2) Prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.517/1998 privind înfiinţarea şi 
funcţionarea Companiei Naţionale 
"Administraţia Porturilor Maritime" - 
S.A. Constanţa, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică în 
mod corespunzător. 
 

5. Art.9. - Anexele nr.1 şi 2 fac parte 
integrantă din prezenta lege. 
 

Nemodificat  Camera 
Deputaţilor 

6.  Art.10. - Prezenta lege intră în 
vigoare în termen de 90 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
 

Precizarea 
termenului de 
intrare în vigoare 
a legii. 

Camera 
Deputaţilor 

 
 
                               

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
 

 
          RAPORTORI: 

     Dep.Ioan Bivolaru - PSD Dep.Aurelia Vasile - PSD 
     Dep.Marin Anton - PNL Dep.Anca Boagiu - PD 
     Dep.Aurel Daraban - PSD Dep.Ioan Miclea - PRM   

       Dep.Dumitru Palade - PRM Dep.Robert Raduly - UDMR 
        Dep.Ion Rădoi - PSD  Dep.Florentin Sandu - PSD  
       Dep.Pavel  Târpescu - PSD Dep.Cristian Buzea - PRM 

     Dep.Istvan Erdei - UDMR 
Expert, 
Daniel Bădina 
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