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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 

 

Bucureşti, 3 octombrie 2017 
           Nr. 31/680/2013 

                                                                                     Nr.4c-27/42/2014 
                                                                                                        PL x 160/2013 

  Către,  

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI DEPUTA�ILOR 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege privind 
trecerea unor suprafe�e de teren din domeniul public al statului �i din administrarea 
Administra�iei Na�ionale „Apele Române“ în domeniul public al comunelor Cri�an �i 
Maliuc, jude�ul Tulcea �i în administrarea consiliilor locale ale acestora, trimis Comisiei 
juridice, de disciplină �i imunită�i �i Comisiei pentru mediu �i echilibru ecologic, cu adresa 
nr. PL- x 160 din 27 mai 2013 şi înregistrat cu nr.31/680  din 28 mai 2013, respectiv cu nr. 4c-
27/42  din 11 martie  2014. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 

PREŞEDINTE, 

Eugen NICOLICEA 

 

 

     PREŞEDINTE, 

        Ion CUPĂ 

 

 

 

                

 

 

   COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ           �I IMUNITĂ�I 

COMISIA PENTRU MEDIU �I 
ECHILIBRU ECOLOGIC 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

   Bucureşti, 3 octombrie  2017   

 PL x 160/2013   

 

R A P O R T    C O M U N   

asupra Proiectului de Lege privind trecerea unor suprafe�e de teren din domeniul public al statului �i din administrarea 
Administra�iei Na�ionale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Cri�an �i Maliuc, jude�ul Tulcea �i în administrarea 

consiliilor locale ale acestora 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 �i 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină �i imunită�i �i Comisia pentru mediu �i echilibru ecologic au fost sesizate în fond, în procedură de 
urgen�ă, cu  Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafe�e de teren din domeniul public al statului �i din administrarea Administra�iei 
Na�ionale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Cri�an �i Maliuc, jude�ul Tulcea �i în administrarea consiliilor locale ale 
acestora, transmis cu adresa nr. PL x 160 /2013, înregistrat la Comisia juridică, de discipină �i imunită�i cu nr. 31/680 din 28 mai 2013, 
respectiv cu nr.  4c-27/42 din 11 martie 2014. 

Senatul, în calitate de primă sesizată, a adoptat proiectul de Lege în �edin�a din 21 mai 2013. 
Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 408 din 15 aprilie 2013 prin care sus�ine adoptarea ini�iativei legislative 

sub rezerva însu�irii unor observa�ii �i propuneri. 
Guvernul României a transmis un nou punct de vedere cu nr. 2833 din 13 aprilie 2017 prin care sus�ine adoptarea ini�iativei 

legislative sub rezerva însu�irii unor observa�ii �i propuneri. 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ �I 
IMUNITĂ�I 

COMISIA PENTRU MEDIU �I ECHILIBRU 
ECOLOGIC 
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Consiliul legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr. 107 din 1 martie 2013. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. (2)  

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 

Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în administrarea consiliilor locale 
ale acestora. 

Potrivit „Expunerii de motive”, intervenţiile legislative sunt necesare „având în vedere că intravilanul localităţilor nu mai poate fi extins, 
din cauza îndiguirii perimetrale, Consiliile locale nu mai au posibilitatea de a acorda tinerelor familii loturi pentru construcţia de case”. 

În conformitate cu prevederile art. 61 �i 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările 
ulterioare, examinarea proiectului de lege de către Comisia juridică, de disciplină �i imunită�i �i Comisia pentru mediu �i echilibru ecologic a 
avut loc în �edin�e separate. 

Membrii Comisiei pentru mediu �i echilibru ecologic au examinat proiectul de Lege în �edin�a din 21 iunie 2017. La lucrările 
Comisiei pentru mediu �i echilibru ecologic au fost prezen�i 11 deputa�i, din totalul de 16 membri ai comisiei. La dezbateri a participat, în 
calitate de invitat, conform prevederilor art. 55 din Regulamentul Camerei Deputa�ilor, republicat, cu modificările ulterioare, doamna Olimpia 
Negru, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor �i Pădurilor. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină �i imunită�i au examinat proiectul de Lege în �edin�a din 3 octombrie 2017. 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină �i imunită�i au fost prezen�i conform listei de prezen�ă. 

 În urma examinării proiectului de lege �i a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a hotărât cu 
unanimitate de voturi, adoptarea  Proiectului de Lege privind trecerea unor suprafe�e de teren din domeniul public al statului �i din 
administrarea Administra�iei Na�ionale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Cri�an �i Maliuc, jude�ul Tulcea �i în 
administrarea consiliilor locale ale acestor, cu amendamente admise prezentate în Anexa care face parte din prezentul raport comun. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

   PRE�EDINTE,                                   PRE�EDINTE, 

                                                                   Eugen NICOLICEA                                      Ion CUPĂ 

 

  SECRETAR,                                       SECRETAR, 

                                                              Alina Elena TĂNĂSESCU                            Petru FARAGO 

                  

Consilier parlamentar, Paul �erban                                                                                                                                      Consilier parlamentar, Andreea Negulescu 
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ANEXĂ  

AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

 
Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
 

 
Motivarea amendamentelor 

1.  
LEGE  

privind trecerea unor suprafeţe de teren 
din domeniul public al statului şi din 

administrarea Administratiei Naţionale 
„Apele Române” în domeniul public al 

comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea 
şi în administrarea consiliilor locale 

ale acestora 

 
LEGE 

privind trecerea unor suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea 

Administratiei Naţionale „Apele Române” în 
domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, 

judeţul Tulcea  
 
Autor: Lucian Simion, deputat PSD 

 

2.  
Art. 1 - Se aprobă trecerea unor suprafeţe 
de teren, înregistrate ca platforme de 
apărare împotriva inundaţiilor, din 
domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale 
„Apele Române” în domeniul public al 
comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea 
şi în administrarea consiliilor locale 
ale acestora. Datele de identificare a 
terenurilor respective sunt prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din 
prezenta lege. 

 
Art.1 - Se aprobă trecerea unor suprafeţe de 
teren, înregistrate ca platforme de apărare 
împotriva inundaţiilor, din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei 
Naţionale „Apele Române” în domeniul public al 
comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea, 
precum şi declararea acestora, din bunuri 
de interes public naţional, în  bunuri de 
interes public local. Datele de identificare ale 
terenurilor respective sunt prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta lege. 
 
Autor: Lucian Simion, deputat PSD 

Amendament necesar pentru 
punerea în acord a textului cu 
punctul de vedere al Guvernului. 
Prin amendament se elimină 
sintagma “şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora”, de 
asemenea se introduce un text cu 
privire la declararea bunului “din 
bun de interes public naţional” în 
“bun de interes public local”. 

 
 

3.  
Art.2 – Predarea – preluarea terenurilor 
prevăzute la art.1 se face pe bază de 

 
Art.2 - Predarea – preluarea terenurilor 
prevăzute în anexă se face pe bază de protocol 
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protocol încheiat între păr�ile interesate, 
în termen de 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a acestei legi. 

încheiat între păr�ile interesate, în termen de 
60 de zile de la data intrării în vigoare a acestei 
legi. 
 
Autor: Lucian Simion, deputat PSD 

4.      
 
 
 
            ------------------------- 

 
Art.3 – În termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Apelor �i Pădurilor, împreună cu 
Ministerul Finantelor Publice, vor elabora 
un proiect de hotărâre privind modificarea 
Anexei nr.12 la Hotararea Guvernului 
nr.1705/2006 pentru elaborarea 
inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1020 si 1020 bis din 21 decembrie 2006, 
cu modificările �i completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile prezentei 
legi, care va fi adoptată de Guvern.  
 
Autor: Lucian Simion, deputat PSD 
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ANEXĂ 

DATELE DE IDENTIFICARE  
 

ale bunurilor imobile care se transmit  din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea  

 
Denumire

a 
bunurilor 
care se 

transmit 

Locul 
unde 
este 
situat 
imobilul 

Persoana 
juridică de 
la care se 
transmite 
bunul imobil 

Persoana 
juridică la 
care se 
transmite 
bunul 
imobil 

Codul de 
clasificaţi

e al 
bunurilor 
imobile 

Număr de 
identificar
e atribuit 

de 
Ministerul 
Finanţelor 

Publice 

Valoarea 
de inventar 
a bunurilor 
imobile 
care se 
transmit 

Caracteristi
cile tehnice 
ale 
bunurilor 
conform 
Anexei nr. 
12 la 
Hotărârea 
Guvernului 
nr. 
1705/2006 

Caracteristicile 
tehnice ale 

bunurilor care 
se             

transmit 

Caracteristic
ile tehnice 

ale 
bunurilor 

care rămân 
în 

administrar
ea 

Administraţi
a Naţională 

„Apele 
Române” 

Platformă 
Crişan 

Comuna 
Crişan, 
judeţul 
Tulcea 

Ministerul 
Mediului şi 
Pădurilor, 
Administraţia 
Naţională 
„Apele 
Române”, 
CUI 
24326056 

Comuna 
Crişan – 
Consiliul 
Local Crişan, 
judeţul 
Tulcea, 
CUI 
RO450886
0 

8.16.07 64999 
(parţial) 

Val. inv. S. 
totală = 
6.818.301 
lei 
 
Val. inv. S 
transmisă 
= 
1.209.040 
lei 

Platforma 
Crişan, Dig 
Crişan, 
Steren_platf
ormă = 
40.692 mp, 
CF nr. 
30455, UAT 
Crişan, 
Steren_ dig 
= 13.036 
mp, 
Steren_zon
ă 
de_protecţi
e = 3.887 

Steren_platfor
mă = 40.692 
mp, CF nr. 
30455, UAT 
Crişan  
Steren_platfor
mă = 30.582 
mp, CF nr. 
30451, UAT 
Crişan, 

Dig Crişan şi  
2 staţii de 
pompare,       
L 
dig=6000m, 
h=3,5m,         
S_sp=0,056
ha,  
Steren_zonă 
de_protecţi
e = 3.887 
mp, CF nr. 
30456, UAT 
Crişan, 
Steren_zonă
_de_protecţ
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mp, CF nr. 
30456, UAT 
Crişan, 
Steren_platf
ormă = 
30.582 mp, 
CF nr. 
30451, UAT 
Crişan, 
Steren_dig 
= 12.997 
mp, 
Steren_zon
ă_de_prote
cţie = 3.606 
mp, Ldig = 
6,000 m, h 
= 3,5 m, 2 
staţii de 
pompare, 
S_sp = 
0,056 ha 

ie = 3.606 
mp, CF. 
nr.30452, 
UAT Crişan 

Platformă 
Gorgova 

Localitate
a 
Gorgova, 
comuna 
Maliuc, 
Judeţul 
Tulcea 

Ministerul 
Mediului şi 
Pădurilor, 
Administraţia 
Naţională 
„Apele 
Române”, 
CUI 
24326056 

Comuna 
Maliuc – 
Consiliul 
Local Maliuc, 
judeţul 
Tulcea, 
CUI 
RO450871
1 

8.16.07 65024 
(parţial) 

Val. inv. S. 
totală = 
2.961.402 
 
Val. inv. S. 
transmisă 
= 
1.315.183 
lei 
 

Dig Gorgova,  
SP Gorgova,  
platformă, 
Ldig=6640m, 
h=2,5m,  
S sp=0,05ha, 
Steren_platf
ormă = 
27.800 mp; 
Steren_zon
ă_de_prote
cţie = 2.200 
mp. 

Steren_platfor
mă = 27.800 

mp. 
- C.F. nr. 30691 

Dig Gorgova,  
SP Gorgova, 
Ldig=6640m, 
h=2,5m,  
S sp=0,05ha, 
Steren_zonă
_de_protecţ
ie = 2.200 
mp, C.F nr. 
30.692 UAT 
Maliuc. 
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