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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel : 021.316.03.43.  Fax : 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 

 
 
 
 

București, 12.04.2022 
Nr.4c-3/55/2021 

 
 
 

  COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

  DOMNULUI PREȘEDINTE CĂTĂLIN DRULĂ 

 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2020 pentru modificarea 

Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinară. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

      

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 
 
 
 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T        P R E L I M I N A R 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul 

zonelor libere 

 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, 

spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind 

regimul zonelor libere, transmis cu adresa nr. P.L.x. 18 din 01.02.2021, înregistrat 

la comisie sub nr.4c-3/55 din 01.02.2021. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1079 din 21.10.2020, avizează favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri.  

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în 

condițiile art. 115 alin. (5) teza a III-a din Constituția României, republicată.  

 Guvernul, prin adresa nr. 1156/NS/ din 08.03.2021, susține proiectul de lege. 

 Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința din 10.02.2021, a 

avizat favorabil proiectul de lege. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
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nr.84/1992. Potrivit expunerii de motive, intervențiile normative preconizate au în 

vedere crearea cadrului normativ necesar pentru adoptarea unei hotărâri de Guvern, 

în vederea extinderii regimului de zonă liberă pe suprafața zonei Midia, a portului 

Constanța. Extinderea regimului de zonă liberă va conduce la atragerea de noi 

investiții și crearea de noi locuri de muncă, îmbunătățirea competitivității 

economice la nivel regional și european, atragerea și securizarea fluxurilor de 

marfă. 

 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de Lege 

în ședința din 12.04.2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere cu 

amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 

raport. 

  La lucrările comisiei au fost prezenți  deputați conform listei de prezență. 

 La şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii a participat, în calitate de 

invitați, domnul Gabor Sandor – secretar de stat și doamna Pop Carmen – șef 

serviciu din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 alin (1) din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 



4 
 

Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE  
 

Nr. 
crt. 

 
Text Lege nr.84/1992 Text OUG nr. 178/2021 Text adoptat de Senat 

Amendamente 
admise/autor 

Motivare 

1.    Titlul Legii 
LEGE 

privind aprobarea 
Ordonanței de 

urgență a Guvernului 
nr.178/2020 pentru 
modificarea Legii 
nr.84/1992 privind 

regimul zonelor libere 

Nemodificat  

2.    Articol unic.- Se 
aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.178 din 22 
octombrie 2020 pentru 
modificarea Legii nr. 
84/1992 privind 
regimul zonelor libere, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.981 din 23 
octombrie 2020. 

Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.178 din 22 
octombrie 2020 pentru 
modificarea Legii nr. 
84/1992 privind regimul 
zonelor libere, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.981 
din 23 octombrie 2020, cu 
următoarea modificare: 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 

 

3.   ORDONANȚEI DE URGENȚĂ 
pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind 

regimul zonelor libere 

 Nemodificat  

4.   Articol unic. - Legea nr. 84/1992 privind regimul 
zonelor libere, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică 

 Nemodificat  
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după cum urmează:  
5.   

 
Art. 2 -  (1) Zona liberă este 
o zonă geografică a 
teritoriului României, în care 
operatorii desfăşoară 
activităţi, iar mărfurile, 
mijloacele de transport şi alte 
bunuri se supun prevederilor 
Legii nr. 141/1997 privind 
Codul vamal al României, 
cu modificările ulterioare. 
Supravegherea vamală se 
face numai la limita zonelor 
libere. 

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea 
următorul cuprins: 
„(1) Zona liberă este o zonă geografică a 
teritoriului României, în care operatorii economici 
desfăşoară activităţi, iar persoanele, mărfurile, 
mijloacele de transport şi alte bunuri se supun 
prevederilor legislaţiei vamale unionale şi 
naţionale.” 

 Nemodificat  

6.   
 
CAPITOLUL 2:  
Autorizarea de inființare 

2. Titlul capitolului II va avea următorul 
cuprins: 

„CAPITOLUL II 
Înfiinţarea, extinderea, restrângerea sau 

închiderea zonelor libere ” 

 - La articolul unic, punctul 
2,  titlul capitolului 2 se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 

„CAPITOLUL 2 
Înfiinţarea, extinderea, 
restrângerea sau închiderea 
zonelor libere ” 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
privind folosirea 
unei terminologii 
unitare. 

7.   
Art. 6 - Înfiinţarea şi 
delimitarea teritorială a 
zonelor libere, înfiinţarea 
birourilor vamale şi ale 
punctelor poliţiei de 
frontieră se fac prin hotărâre 
a Guvernului, la propunerea 
autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale 

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 
„Art. 6. - (1) Înfiinţarea şi delimitarea 
perimetrală a teritoriilor zonelor libere, precum 
şi înfiinţarea birourilor vamale se fac prin hotărâre 
a Guvernului, la propunerea autorităţilor 
administraţiei publice centrale sau locale 
interesate, după caz. 
(2) Extinderea sau restrângerea ori închiderea 
zonelor libere înfiinţate conform alin. (1) se 
face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

 Nemodificat  
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interesate. autorităţilor administraţiei publice centrale sau 
locale interesate, după caz. 
(3) Hotărârea prevăzută la alin. (2) cuprinde 
norme referitoare la organizarea și 
funcționarea birourilor vamale.” 

 
 


