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A V I Z  

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.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, în procedură de urgență, 

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, trimis cu adresa nr. 

PLx 620 din 12 octombrie 2020, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-

13/955 din 12 octombrie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.91 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

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. 

În şedinţa din data de 26 octombrie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege 

supusă avizării și a avut în vedere avizul favorabil al Consililui Legislativ si avizul favorabil al 

Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să acorde propunerii legislative, un aviz favorabil. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
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