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Vă înaintăm, alăturat, Raportul privind cererea de reexaminare formulată de 
Preşedintele României asupra Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, trimisă Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr.PLx.230/2008/2009, înregistrat cu 
nr.26/643 din 17.09.2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 
organice. 

 

 
 
 

                         PREŞEDINTE                                                   SECRETAR 
 
             Carmen Ileana MOLDOVAN                               Vasile Daniel SUCIU 
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RAPORT   
 

privind cererea de reexaminare  formulată de Preşedintele României 
asupra Legii pentru modificarea  Ordonanţei de urgenţă a  

Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere 
 

 
   În conformitate cu prevederile art. 137 alin.(2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată în  
vederea întocmirii unui raport privind cererea de reexaminare a Preşedintelui României 
asupra Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind 
gospodărirea integrată a zonei costiere, trimisă cu adresa nr.230/2008/2009 şi 
înregistrată cu nr.26/643/17.09.2009. 

  Această Lege, adoptată de Parlamentul României, a fost transmisă spre 
promulgare Preşedintelui României la data de 10 octombrie 2008, cu respectarea 
prevederilort art.75 şi ale art.76 din Constituţia României, republicată. 

  În temeiul art. 77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, la data de 27 
octombrie 2008, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare întrucât 
exceptarea de la interzicerea construirii de noi şosele în banda litorală nu se justifică, 
deoarece raţiunea interzicerii autorizării construirii de noi şosele în banda litorală de 50-
150 m derivă din necesitatea protejării zonei costiere, ce presupune apărarea integrităţii 
acesteia, conservarea trăsăturilor şi elementelor sale naturale şi prevenirea efectelor 
negative generate de eventuale lucrări şi instalaţii care ar putea fi executate.  

Senatul, în şedinţa din 7 septembrie 2009, în calitate de primă Cameră sesizată, 
a adoptat Legea pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 
privind gospodărirea integrată a zonei costiere, respingând cererea de reexaminare a 
Preşedintelui României. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
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La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele negative ale Comisilor 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

 
Legea are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.280/2003, în sensul că realizarea construcţiilor 
indispensabile securităţii sau interesului public se va face numai cu avizul prealabil al 
autorităţii publice centrale pentru turism, al autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului şi gospodărirea apelor. 

 
În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei au reexaminat Legea menţionată mai sus, în şedinţa din data 
de 2 februarie 2016. 

La dezbaterea legii, au participat, în calitate de invitaţi, domnul Secretar de Stat 
Viorel Traian Lascu şi doamna Niculina Moisă, coordonator în cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi-au înregistrat 
prezenţa un număr de 19 deputaţi, din totalul de 20 de membri. 

 
În urma dezbaterii cererii de reexaminare, deputaţii Comisiei pentru mediu şi 

echilibru ecologic prezenţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să admită cererea de 
reexaminare trimisă de Preşedintele României şi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 
organice. 

 
 
 

                                                                                                                                               
              PREŞEDINTE                                         PREŞEDINTE                                     
                            
 Carmen Ileana MOLDOVAN                        Vasile Daniel  SUCIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Luminiţa Ana Ghiorghiu 
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