
 

  

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

 

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 
 

pentru completarea Hotărârii Guvernului  nr.1015/2004 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  

Comitetului național al zonei costiere  

 
 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situației 

actuale 

 

          Gospodărirea integrată a zonei costiere a României se desfășoară în 

conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2002 

privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 280/2003. Acest act normativ stabilește principiile, 

regimul de folosire, interdicțiile și restricțiile, planificarea, supravegherea și 

controlul în zona costieră precum și atribuțiile și răspunderile autorităților 

implicate. 

          În conformitate cu prevederile art. 68 din actul normativ invocat 

anterior, în scopul asigurării gospodăririi integrate a zonei costiere, pe lângă 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor se 

organizează Comitetul naţional al zonei costiere.  

         Comitetul este alcătuit din 49 de membri care reprezintă autorități 

publice centrale și locale, instituții de cercetare și academice și organizații 

non-guvernamentale. 

        Comitetul se întâlnește în sedințe și ia decizii privind:  

a) avizarea planurilor de gospodărire integrată a zonelor costiere şi a planurilor 

de urbanism locale şi zonale; 

b) avizarea studiilor de impact pentru activităţile cu impact semnificativ ce 

urmează a se desfăşura în zona costieră, precum şi a bilanţurilor de mediu ale 

lucrărilor existente; 

c) avizarea proiectelor de creare de parcuri şi rezervaţii naturale. 

         Având în vedere că pentru toate proiectele care au legătură cu marea sau 

cu plaja mării, pentru eliberarea autorizației de construcție, se solicită avizul 

acestui comitet, este necesară organizarea sedințelor de mai multe ori într-un 

an.    

        Pentru a putea avea loc ședințele trebuie asigurat un cvorum care implică 

prezența a 33 de membri ai Comitetului.  

        Luând în considerare faptul că participanții provin din două județe și din 

capitală, din 2005 până în prezent au existat anumite probleme referitoare la 

neasigurarea cvorumului.  

          Acest lucru a determinat organizarea uneia sau cel mult a două ședințe 



 

  

într-un an ceea ce a condus la perioade foarte lungi pentru emiterea unei 

decizii a Comitetului. 

          În plus, în anul 2020 a apărut și problema generată de situația 

epidemiologică care face imposibilă realizarea unor întâlniri ale membrilor 

Comitetului. În acest moment este imposibil de estimat cât vor dura restricțiile 

legate de întâlniri cu mai mult de 50 de persoane. 

       Această situație conduce la întârzieri foarte mari în promovarea unor 

investiții incluisv a celor legate de securitatea energetică a României. 

 

11 În cazul proiectelor 

de acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acestuia 

      Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Schimbări 

preconizate 

 

          Prin promovarea prezentului proiect de act normativ se creează 

posibilitatea organizării întâlnirilor online a Comitetului naţional al zonei 

costiere, ceea ce va determina o îmbunătățire a activității acestui comitet și o 

soluție pentru deblocarea activității în starea de urgență.  

         De asemenea, proiectul de act normativ are în vedere situația referitoare 

la neparticiparea la sedința Comitetului  a menbrilor convocați.  

          În acest context, adoptarea deciziilor se aprobă tacit, potrivit 

prevederilor art.1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

27/2003 privind procedura aprobării tacite aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr.486/2003.  

3. Alte informaţii        Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11.Impactul asupra 

mediului concurenţial 

şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21 Impactul asupra 

sarcinilor 

administrative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 .Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

  

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra 

mediului 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung  

 

Proiectul nu are impact asupra bugetului general consolidat 

 

- mii lei - 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii 4 ani 

Media 

pe 5 ani 

1 2020 2021 2022 2023 2024 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 

din care: 
Nu este cazul 

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) contribuţii de asigurări       

2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, 

din care: 
Nu este cazul 

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

b)bugetele locale       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri si servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, din care: Nu este cazul 

a) buget de stat       

b) bugete locale       

c) credite externe       

4.Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 

bugetare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

  

 

7.Alte informaţii 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
 

1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a)acte normative în vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

b)acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1¹ Compatibilitatea proiectului de  act normativ 

cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

a) impact legislative-prevederi de modificare şi 

completare a cadrului normative în domeniul 

achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

b) norme cu impact la nivel operational/tehnic-

sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi 

centralizate de achiziţii publice, structură 

organizatorică internă a autorităţilor contractante 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare. 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1.Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 

avut loc consultarea, precum şi a modului în care 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

  

activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ. 

3.Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Informaţii privind avizarea de către 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

 

6.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

       În elaborarea proiectului a fost îndeplinită 

procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, 

republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 

act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/ sau locale – înfiinţarea unor 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

  

noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

2. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

 

 

 

Pentru considerentele prezentate mai sus, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului 

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.1015/2004 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a Comitetului național al zonei costiere, care, în forma prezentată, 

a fost avizat de către ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre 

adoptare.  

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 

Costel ALEXE 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

  

 

MINISTRUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI 

MEDIULUI DE AFACERI 

 

 

Virgil-Daniel POPESCU 

 

MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, 

DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI  

 

 

Ion ȘTEFAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR, 

INFRASTRUCTURII ȘI 

COMUNICAȚIILOR 

 

Lucian Nicolae BODE 

   

 

 

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

 

 

 

Vasile-Florin CÂȚU 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI,  

 

 



 

  

Marian Cătălin PREDOIU 

 

 

 
 

 

 

AVIZEAZĂ 
 

 

  

 

SECRETAR DE STAT 

 

 

 

Leonard ACHIRILOAEI 

 

SECRETAR GENERAL 

 

 

Ion ANGHEL 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT    

  

 

Teodor  DULCEAȚĂ 

DIRECŢIA JURIDICĂ 

DIRECTOR 
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RESURSELOR DE APĂ  
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Cristian ALEXE 

 

 

 

 

 

 

 

Gheorghe  CONSTANTIN 

 

 


