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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE 

DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

COMISIA PENTRU 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

Bucureşti, 26.05.2020        

                          

                            

 

 

   

   Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 

    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea 

Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă 

Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul 

Tulcea, trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului pentru examinare în fond, cu adresa 

nr. PLx 527/2019 din 28 octombrie 2019. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 
PREŞEDINTE, 

 

              NICUȘOR HALICI ANGELICA FĂDOR 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

Bucureşti, 26.05.2020  

  

R A P O R T    C O M U N 

asupra proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea 

Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor 

Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea 

  

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 527/2019 din 28 octombrie 20190, cu dezbaterea în fond, a 

proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - 

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019 ca urmare a depășirii termenului de adoptare în condițiile art.115 

alin.(5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaților este Cameră decizională în conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat și ale art.75 din 

Constituția României, republicată. 

La întocmirea prezentului raport  preliminar, Comisiile a avut în vedere: 

•  avizul negativ al  Consiliului Legislativ (nr. 670/1.08. 2019 ) 

• avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 3886/24.07.2019) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic (nr.4c-8/793/ 4.12.2019) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice ( nr. 4c-5/48/17.02.2020) 



 

3/11 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei 

Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea, 

bunurile imobile reprezentând alimentarea cu apă din localităţile Ceatalchioi, Pătlăgeanca şi Caraorman. 

 Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţe online  

separate. Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat propunerea legislativă  în data de 19 mai 2020. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputații conform listei de prezență.  

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterile care au avut loc au participat în calitate de 

invitați  domnul Leonard Achiriloaei, Secretar de  stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și domnul deputat Lucian-Eduard Simion – 

Grupul parlamentar al PSD, în calitate de inițiator al proiectului de lege. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege în ședinta online din data de 26 mai 2020. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți conform listei de prezență.  

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a hotărât cu majoritate 

de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din 

administrarea Administrației Naționale "Apele Române" -Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi 

și Crișan, județul Tulcea cu amendamente admise prezentate în Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun. 

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

 

 

     PREŞEDINTE, 

 

    PREŞEDINTE, 

 

   NICUȘOR HALICI     ANGELICA FĂDOR 

 

 

 

SECRETAR, 

   

SECRETAR, 

 

AIDA-CRISTINA CĂRUCERU 

 

SIMONA BUCURA-OPRESCU 

    

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Alexandra Mușat 

 

 

Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 
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Anexa 

 
Amendamente admise  

asupra proiectului de lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației 

Naționale "Apele Române" -Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, 

județul Tulcea  

 

Nr. 

crt 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse 

( autori amendamente) 

Motivarea admiterii/respingerii 

amendamentelor 

 Lege 

privind trecerea unor bunuri 

imobile din domeniul public al 

statului și din administrarea 

Administrației Naționale "Apele 

Române" -Administrația Bazinală 

de Apă Dobrogea-Litoral în 

domeniul public al comunelor 

Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea 

Nemodificat  

1. Art.1. - (1) Se aprobă 

transmiterea imobilelor, având datele 

de identificare prevăzute  în anexa care 

face parte integrantă din prezenta lege,  

din  domeniul  public al statului și din 

administrarea Administratiei Naționale 

,,Apele Române" – Administrația 

Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în 

domeniul public al comunelor 

Ceatalchioi și Crișan, judetul Tulcea. 

 

 

Art.1. - (1) Se aprobă transmiterea 

imobilelor, având datele de identificare 

prevăzute  în Anexa - DATELE DE 

IDENTIFICARE ale bunurilor imobile care 

se transmit din domeniul public al statului și 

din administrarea Administrației Naționale 

,,Apele Române" -Administrația Bazinală de 

Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public 

al comunelor Ceatalchioi și Crișan, judetul 

Tulcea, care face parte integrantă din 

prezenta lege,  din  domeniul  public al 

statului și din administrarea Administratiei 

Naționale ,,Apele Române" – Administrația 

Reglementare corectă  
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(2) Bunurile imobile 

prevăzute în anexă se declară din 

bunuri  de interes public național în 

bunuri de interes public local.  

Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în 

domeniul public al comunelor Ceatalchioi și 

Crișan, judetul Tulcea. 

(2) Bunurile imobile prevăzute 

în Anexa prevăzută la alin.(1) se declară din 

bunuri  de interes public național în bunuri de 

interes public local. 

Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului  

2. Art.2.- Bunurile prevăzute la art.1 

se vor exploata potrivit destinației și 

scopului pentru care au fost construite. 

Nemodificat  

3. Art.3.- Fondurile necesare pentru 

întreținerea și repararea bunurilor 

imobile prevăzute la art.1 se asigură din 

veniturile obținute din administrarea și 

exploatarea acestora și, în completare, 

de la bugetul local, al comunei 

Ceatalchioi, sau Crișan, județul Tulcea, 

după caz. 

Nemodificat  

4. Art.4.- Consiliile locale ale 

comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul 

Tulcea, preiau toate drepturile și 

obligațiile aferente bunurilor imobile 

prevăzute în anexă. 

 

Nemodificat  

5.      Art.5.- În situația în care 

imobilele transmise nu sunt folosite în 

conformitate cu destinația și scopul 

pentru care acestea au fost construite, 

respectiv alimentarea cu apă a 

localității Ceatalchioi, alimentarea cu 

Nemodificat  
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apă a localității Pătlăgeanca din 

comuna Ceatalchioi și alimentarea  cu 

apă a localității  Caraorman  din 

comuna  Crișan, judetul Tulcea, 

acestea revin în domeniul public al 

statului și în administrarea 

Administrației Naționale ,,Apele 

Romane" – Administrația Bazinală de 

Apă Dobrogea-Litoral, în condițiile 

legii. 

 

6.    Art.6. - Predarea-preluarea 

imobilelor prevăzute la art.1 se face 

pe bază de protocol încheiat între 

părțile interesate, la valoarea de 

inventar a acestora, în termen de 30 

de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. 

 

Nemodificat  

7.  Art.7- Ministerul Apelor și Pădurilor 

împreună cu Ministerul Finanțelor 

Publice vor opera modificările 

corespunzătoare în inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului, aprobat  prin  

Hotărârea  Guvemului nr.l705/2006 

pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului, cu modificarile și 

completările ulterioare. 

 

Art.7- Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor împreună cu Ministerul 

Finanțelor Publice vor opera modificările 

corespunzătoare în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului, 

aprobat  prin  Hotărârea  Guvemului 

nr.l.705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public 

al statului, cu modificarile și completările 

ulterioare. 

Autor: Comisia pentru administrație publică 

și amenjarea teritoriului  

 Tehnică legislativă 
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8. 

 

 

Anexa  

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor imobile care se transmit 

din domeniul public al statului și din 

administrarea Administrației Naționale 

,,Apele Române" - 

Administrația Bazinală de Apă 

Dobrogea - Litoral în domeniul public 

al comunelor Ceatalchioi și Crișan, 

judetul Tulcea  

 

 

Anexa adoptată de Senat se regăsește la pag. 

10. 

 

 

9. Anexa  

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor imobile care se transmit 

din domeniul public al statului și din 

administrarea Administrației Naționale 

,,Apele Române" - 

Administrația Bazinală de Apă 

Dobrogea - Litoral în domeniul public 

al comunelor Ceatalchioi și Crișan, 

judetul Tulcea  

 

Anexa  modificată se regăsește la pag. 11-13. 

 

 

Autor: Deputat Lucian- Eduard Simion 

Grupul parlamentar al PSD  
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Anexa adoptată de Senat  

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor imobile care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale ,,Apele Române" -

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, judetul Tulcea 

 

 

Denumirea 

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 

Caracteristicile 

tehnice ale 

bunurilor conform 

Hotararii 

Guvernului 

nr.391/2017 

Caracteristicile 

tehnice ale 

bunurilor care 

se transmit 

Alimentare cu apă 

a localității 

Ceatalchioi 

Localitatea 

Ceatalchioi, comuna 

Ceatalchioi, Județul 

Tulcea 

Ministerul Apelor 

și Pădurilor / CUI 

36904099 

i Comuna 

Ceatalchioi, 

Consiliul Local 

Ceatalchioi, județul 

Tulcea 
CUI RO 4508746 

L aducțiune = 0,2 km; 
L retea distrib. = 7,5 
km;  
L rețea evac. = 0,3 km 
; 

1 rezervor 60 mc; 

L aducțiune = 0,2 km; 

L rețea distrib. = 
7,5 km;  

L retea evac. 
=0,3 km; 

1rezervor 60 mc; 

Alimentare cu apă a 

localității 

Pătlăgeanca 

Localitatea 

Pătlăgeanca, comuna 

Ceatalchioi, Județul 

Tulcea 

Ministerul Apelor 

și Pădurilor / CUI 

36904099 

i Comuna 

Ceatalchioi, 

Consiliul Local 

Ceatalchioi, județul 

Tulcea 
CUI RO 4508746 

L aducțiune = 0,2 km; 
L rețea distrib. = 6.5 
km; 
 L rețea evac. = 0,2 
km; 

1 rezervor 60 mc; 

L aducțiune = 0,2 km; 
L rețea distrib. = 
6.5 km; 
 L rețea evac. = 
0,2 km; 
1 rezervor 60 
mc; 

Alimentare cu apă 

a localității 

Caraorman 

Localitatea 

Caraorman, 

comuna Crișan, 

Județul Tulcea 

Ministerul Apelor 

și Pădurilor/ CUI 

36904099 

i Comuna Crișan 

Consiliul Local 

Crișan, județul Tulcea  

CUI RO 4508860 

L aducțiune = 0,9 km; 
L rețea distrib. = 8,5 
km;  
L rețea evac. =1,1 km; 
1 rezervor 60 mc; 
 

L aducțiune = 0,9 

km; 
L rețea distrib. = 
8,5 km;  
L rețea evac. =1,1 
km; 
1 rezervor 60 mc; 
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Anexa modificată  

 

DATELE DE IDENTIFICARE  

 

ale bunurilor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – 

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, 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 

clasificaţ

ie al 

bunurilo

r imobile 

Valoarea de 

inventar a 

bunurilor 

imobile care 

se transmit 

-lei- 

Caracteristicile tehnice ale 

bunurilor imobile conform 

Anexei nr.12 la H.G. nr. 

1705/2006 

Caracteristicile tehnice ale 

bunurilor imobile care se                 

transmit 

Alimentare 

cu apă a 

localităţii 

Ceatalchioi 

(MFP 

165005) 

Localitatea 

Ceatalchioi 

comuna 

Ceatalchioi 

Judeţul 

Tulcea 

Statul Român, 

Ministerul 

Mediului, Apelor 

şi Pădurilor/ 

CUI 36904099, 

din administrarea 

Administraţiei 

“Apele Române” 

(CUI 24326056) 

prin 

Administraţia 

Bazinală de Apă 

Dobrogea-Litoral 

(CUI 23877359) 

Comuna 

Ceatalchioi 

Consiliul 

Local 

Ceatalchioi 

județul 

Tulcea 

CUI RO 

4508746 

8.03.12 5.165.535,91 L.reţea aducţiune = 0,2 km; 

L.reţea distributie = 7,5 km; 

L.reţea evacuare   = 0,3 km; 

S.constr.C1-clădire 

administrativă = 29 mp; 

S. desf_C1- clădire 

administrativă = 58 mp, tip 

clădire S+P; 

C.F.nr.31035-C1 UAT 

Ceatalchioi; 

S.constr.C2-rezervor = 114 

mp; 

S.desf.C2-rezervor = 114 

mp, tip clădire P; 

C.F.nr.31035-C2 UAT 

Ceatalchioi; 

S.costr.C3-staţie tartare 

ape uzate = 262 mp; 

S.desf.C3- staţie tratare 

ape uzate = 262 mp, tip 

clădire P; 

C.F.nr.31035 - C3 UAT 

L.reţea.aducţiune = 0,2 km; 

L.reţea.distributie = 7,5 km; 

L.reţea.evacuare = 0,3 km; 

S.constr.C1-clădire 

administrativă = 29 mp; 

S.desf_C1- clădire 

administrativă = 58 mp, 

tip clădire S+P; 

C.F.nr.31035-C1 UAT 

Ceatalchioi; 

S.constr.C2-rezervor =114 

mp; 

S.desf.C2-rezervor = 114 

mp, tip clădire P; 

C.F.nr.31035-C2 UAT 

Ceatalchioi; 

S.costr.C3-staţie tratare 

ape uzate = 262 mp; 

S.desf.C3- staţie tratare 

ape uzate = 262 mp, tip 

clădire P; 

C.F.nr.31035 - C3 UAT 
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Ceatalchioi; 

S.constr.C4-staţie pompare 

apă brută = 9 mp; 

S.desf.C4- staţie pompare 

apă brută = 9 mp, tip 

clădire P; 

C.F.nr.31035 – C4 UAT 

Ceatalchioi; 

S.costr.C5-anexă wc = 2 

mp; 

S.desf.C5-anexă wc = 2 mp, 

tip clădire P; 

C.F.nr.31035 –C5 UAT 

Ceatalchioi; 

Ceatalchioi; 

S.costr.C4-staţie pompare 

apă brută = 9 mp; 

S.desf.C4- staţie pompare 

apă brută = 9 mp, tip 

clădire P; 

C.F.nr.31035 – C4 UAT 

Ceatalchioi; 

S.costr.C5-anexă wc = 2 

mp; 

S.desf.C5-anexă wc = 2 

mp, tip clădire P; 

C.F.nr.31035 –C5 UAT 

Ceatalchioi; 

Alimentare 

cu apă a 

localităţii 

Pătlăgeanc

a 

(MFP 

165004) 

Localitatea 

Pătlăgeanca

, comuna 

Ceatalchioi, 

Judeţul 

Tulcea 

Statul Român, 

Ministerul 

Mediului , 

Apelor şi 

Pădurilor/ 

CUI 36904099, 

din administrarea 

Administraţiei 

“Apele Române” 

(CUI 24326056) 

prin 

Administraţia 

Bazinală de Apă 

Dobrogea-Litoral 

(CUI 23877359) 

Comuna 

Ceatalchioi

, Consiliul 

Local 

Ceatalchioi

, județul 

Tulcea 

CUI RO 

4508746 

8.03.12 4.637.777,50 L.reţea aducţiune = 0,2 km; 

L.reţea distributie = 6,5 km; 

L.reţea evacuare = 0,2 km; 

S.constr C1-rezervor 

compensare + camera 

vanelor= 54 mp; 

S.desf C1- rezervor 

compensare + camera 

vanelor= 54 mp, tip clădire 

P. 

C.F.nr.31034 UAT 

Ceatalchioi 

S.costr C2-anexă wc = 2 

mp; 

S.desf C2 – anexă wc = 2 

mp;tip cladire P, 

C.F.nr.31034 UAT 

Ceatalchioi 

 

L.reţea aducţiune = 0,2 km; 

L.reţea distributie = 6,5 km; 

L.reţea evacuare = 0,2 km; 

S.constr C1-rezervor 

compensare + camera 

vanelor= 54 mp; 

S.desf.C1- rezervor 

compensare + camera 

vanelor= 54 mp, tip 

clădire P. 

C.F.nr.31034 UAT 

Ceatalchioi 

S.costr.C2-anexă wc = 2 

mp; 

S.desf.C2 – anexă wc = 2 

mp;tip cladire P, 

C.F.nr.31034 UAT 

Ceatalchioi 
 

Alimentare 

cu apă a 

Localitatea 

Caraorman, 

Statul Român, 

Ministerul 

Comuna 

Crişan, 

8.03.12 2.932.906,21 L.retea aducţiune = 0,9 km; 

L.reţea distributie = 8,5 km; 

L.retea aducţiune = 0,9 km; 

L.reţea distributie = 8,5 km; 
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localităţii 

Caraorman 

(MFP 

165003) 

comuna 

Crişan, 

Judeţul 

Tulcea 

Mediului, Apelor 

şi Pădurilor/ 

CUI 36904099, 

din administrarea 

Administraţiei 

“Apele Române” 

(CUI 24326056) 

prin 

Administraţia 

Bazinală de Apă 

Dobrogea-Litoral 

(CUI 23877359) 

Consiliul 

Local 

Crişan, 

judeţul 

Tulcea 

CUI RO 

4508860 

L.reţea evacuare = 1,1 km; 

S.constr.C1-staţie tratare a 

apei = 78 mp; 

S.desf.C1-staţie tratare apă 

= 78 mp, tip clădire P 

C.F.nr.30983 – C1 UAT 

Crişan 

S.constr.C2-anexă = 14 mp; 

S.desf.C2 -anexă = 14 mp, 

tip clădire P, 

C.F.nr.30983 – C2 UAT 

Crişan 

 

L.reţea evacuare = 1,1 km; 

S.constr.C1-staţie tratare 

a apei = 78 mp; 

S.desf.C1-staţie tratare 

apă = 78 mp, tip clădire P 

C.F.nr.30983 – C1 UAT 

Crişan 

S.constr.C2-anexă = 14 

mp; 

S.desf.C2 -anexă = 14 mp, 

tip clădire P 

C.F.nr.30983 – C2 UAT 

Crişan 

 

 

 

 


