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PRIM MINISTRU

Domnule pre^edinte,

in conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitu^ie, 
Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la Legea privind transmiterea unor mobile aferente infrastructurii 

portuare din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului 

Transporturilor aflate in concesiunea Companiei Nationale „Administratia 

Porturilor Dundrii Fluviale S.A. Giurgiu in domeniul public al comunei 

Cetate, initiata de domnul senator PSD Claudiu Julian Manda impreuna cu 

un grup de parlamentari PSD (Bp.556/2018, Plx. 104/2019, L752/2018).

I. Principalele reglementari

Legea are ca obiect de reglementare transmiterea unor imobile 

aferente infrastructurii portuare, din domeniul public al statului si din 

administrarea Ministerului Transporturilor aflate in concesiunea 

Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunarii Fluviale” - S.A 

Giurgiu in domeniul public al comunei Cetate, in scopul realizarii unor 

obiective de investitii in Portul Cetate si al desfasurarii unor activitati de 

interes public local.
De asemenea, se propune ca fondurile necesare pentru intretinerea si 

repararea bunurilor imobile sa se asigure din veniturile obtinute din 

administrarea si exploatarea acestora si, in completare, de la bugetul local.
Totodata, se instituie obligatia in sarcina Ministerului Transporturilor 

si a Ministerului Finantelor Publice sa elaboreze un proiect de hotarare 

privind modificarea anexei nr. 16 la Hotdrdrea Guvernului nr. 1705/2006 

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public 

al statului, cu modificdrile si completdrile ulterioare.



Il.Observatii

Precizam ca prin Decizia nr. 537/25.09.2019^ Curtea 

Constitutionala a constatat ca Legea privind transmiterea unor mobile 

aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului si din 

administrarea Ministerului Transporturilor aflate in concesiunea 

Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dundrii Fluviale”- S.A. 
Giurgiu in domeniul public al comunei Cetate este neconstitutionala in 

ansamblul ei.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere eonsiderentele mentionate, Guvernul nu sustine 

adoptarea acestei legi.

Cu stima,

//Eudpyic^ORBAN

WRIMilvklNiSTRU

SENATUL ROMANIEI

referitoare la obiecfia de neconslitujionalitate a dispozifiilor Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul 
public al statului §i din administrarea Ministerului Transporturilor aflate m concesiunea Companiei Nafonale "Administrafia Porturilor Dundrii 
Fluviale" - S.A. Giurgiu in domeniul public al comunei Cetate.

2


