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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 22.06.2016 
Nr.4c-27/233 

 
 
 
 
   Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar 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, cu adresa nr. PLx-230 din data de  
22  aprilie 2008, Camera Deputațiilor fiind Cameră decizională.  

 
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
Carmen Ileana MOLDOVAN 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 22.06.2016 
Nr.4c-27/233 

 
                                                                                                                          

   RAPORT SUPLIMENTAR 
 

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, cu modificările și completările ulterioare,  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. 

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. 

  Această Lege, adoptată de Parlamentul României, a fost transmisă spre 
promulgare Preşedintelui României la data de 10 octombrie 2008, cu respectarea 
prevederilor 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. 

Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât în şedinţa din 8 iunie 2016, 
retrimiterea proiectului de Lege în vederea reexaminării şi întocmirii unui 
raport suplimentar.  

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au 
reexaminat Legea sus menționată, în şedinţa din data de 21 iunie 2016. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi-au înregistrat 
prezenţa un număr de 13 deputaţi, din totalul de 20 de membri. 

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

echilibru ecologic au hotărât, cu majoritate de voturi, să respingă cererea de 
reexaminare formulată de Preşedintele României şi să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu 
amendamentele admise prezentate în anexa la prezentul raport. 

 
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

legilor organice. 
 

 
                                                                                                                                                        
              PREŞEDINTE                                           SECRETAR                                                                                                                 
                            
 Carmen Ileana MOLDOVAN                        Vasile Daniel  SUCIU 

           
 
 
 Consilier parlamentar,  
             Alina Alexandriuc 
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                                                                                                                                                   Anexa 

 
Nr. 
crt. 

Text Senat 
(după reexaminare) 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor 

0 2 3 4 
1.  Lege pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
nr.202/2002 privind gospodărirea 

integrată a zonei costiere 

Nemodificat   

2.  Articol unic.- Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.202/2002 privind 
gospodărirea integrată a zonei costiere, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.965 din 28 decembrie 2002, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.280/2003, se modifică după 
cum urmează: 

Articol unic.- Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.202/2002 privind 
gospodărirea integrată a zonei 
costiere, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.965 din 28 
decembrie 2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.280/2003, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează:  

 

3.  1. La articolul 16, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Construcţiile indispensabile 
securităţii sau interesului public pot face 
excepţie de la prevederile alin.(l), în baza 
unui studiu de impact. Realizarea acestor 
construcţii pe fâşia de teren delimitată 
conform prevederilor alin.(l) se va face 
numai cu avizul prealabil al autorităţii 
publice centrale pentru întreprinderi mici 
şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii 
liberale, al autorităţii publice centrale 

1. La articolul 16, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

„(2) Construcţiile indispensabile 
securităţii sau interesului public pot 
face excepţie de la prevederile 
alin.(l), în baza unui studiu de impact. 
Realizarea acestor construcţii pe fâşia 
de teren delimitată conform 
prevederilor alin.(l) se va face numai 
cu avizul prealabil al autorităţilor 
publice centrale cu atribuţii în 

Actualizare denumire 

ministerele implicate 



       
 

 4 

pentru dezvoltare, lucrări publice şi 
locuinţă, precum şi al autorităţii publice 
centrale pentru mediu şi dezvoltare 
durabilă.” 

domeniul  întreprinderilor mici şi 
mijlocii,  al comerţului,  turismului,  
profesiilor liberale, al dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, 
precum și  al mediului şi al dezvoltării 
durabile.  

4.   La articolul 35, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
„Art.35.- (1) Autorizarea de construire de noi 
şosele în banda litorală, de 50-150 m, 
paralelă cu linia ţărmului sau în zonele 
protejate este interzisă, cu excepţia unui 
drum de-a lungul falezei de nord a 
municipiului Constanţa, între staţiunea 
Mamaia şi Centrul Istoric al municipiului 
Constanţa, cu avizul Comitetului Naţional al 
Zonei Costiere. 

 

2. La articolul 35, alineatul (1)  se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.35.- (1) Autorizarea de construire de 
noi şosele în banda litorală, de 50-150 m, 
paralelă cu linia ţărmului sau în zonele 
protejate este interzisă, cu excepţia unui 
drum de-a lungul falezei de nord a 
municipiului Constanţa, între staţiunea 
Mamaia şi Centrul Istoric al Municipiului 
Constanţa, cu avizul Comitetului Naţional 
al Zonei Costiere. 

 

 

5. Articolul 36 va avea următorul cuprins: 
„Art.36.- Realizarea sau amenajarea de 
noi construcţii şi instalaţii portuare de 
agrement se face cu respectarea 
legislaţiei de mediu în vigoare şi cu 
avizul Comitetului Naţional al Zonei 
Costiere.” 

3.Articolul 36  se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

Nemodificat 
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