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          București, 02.04.2019 
 
 
 

 
BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul final asupra propunerii legislative pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe 

căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

transmisă cu adresa nr. P.L.x. 672 din 5 noiembrie 2018. 

 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 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,      PREȘEDINTE, 

        IULIAN IANCU         BODE NICOLAE LUCIAN 
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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

 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 propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transmisă cu adresa nr. 
P.L.x. 672 din 5 noiembrie 2018.  
          Consiliul Legislativ, cu avizul nr.801/08.08.2018, avizează favorabil 
propunerea legislativă, cu observații și propuneri. 
 Guvernul, prin adresa nr. 1871/01.10.2018, nu susține propunerea 
legislativă. 
          Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 31 octombrie 2018. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în ședința 
din 27 noiembrie 2018, a avizat negativ propunerea legislativă. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.45 
alin.(2) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.42/1997, în sensul extinderii dreptului 
de a arbora pavilion român şi de către navele deţinute de persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale. 
 În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii membrii Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei  
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pentru transporturi și infrastructură au examinat propunerea legislativă în şedinţe 
separate. 
 Comisia pentru transporturi și infrastructură a examinat propunerea 
legislativă în ședința din 21 martie 2019. La lucrările comisiei au fost prezenți 
deputați conform listei de prezență. 
 Comisia pentru industrii și servicii a examinat propunerea legislativă în 
ședința din data de 02.04.2019. La lucrările sedinței au fost prezenți 18 deputați din 
totalul de 20 de deputați membri ai comisiei.  
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative în forma 
inițiatorului.  
 În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentului Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a 
participat, în calitate de invitat, doamna Murgeanu Gabriela, director, din partea 
Ministerului Transporturilor - Direcția Transport Naval. 
 În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 Conform prevederilor 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,     PREȘEDINTE, 

   IULIAN IANCU    BODE NICOLAE LUCIAN        

 

 

     

SECRETAR,      SECRETAR, 

 ADNAGI SLAVOLIUB            BODEA MARIUS    

 
 

 

 

 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu      Consilier parlamentar, Mircea Iulia Ioana 


