
Rezoluţie 

Evaluare, analiză şi propuneri privind activitatea sectorului naval 
din România 

 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură din Camera 
Deputaţilor, întrunită în şedinţă extraordinară în data de 18 iunie 
a.c., cu participarea reprezentanţilor instituţiilor statului 
responsabile în activitatea sectorului naval, a organizaţiilor 
profesionale şi a organizaţiilor sindicale portuare, a  avut în 
dezbatere următoarele puncte: 

I. Evaluarea situaţiei actuale a infrastructurii portuare:  

- Analiza traficului de mărfuri (naval, rutier, cale ferată) şi 
modalităţi de creştere a acestuia; 

- Nivelul investiţiilor (proiecte în derulare şi de 
perspectivă); 

- Sursa de finanţare a proiectelor de dezvoltare în 
domeniul vizat: surse proprii şi/sau atrase; 

- Implementarea parteneriatului public-privat. 

II. Oportunitatea pentru România de a transfera acţiuni 
portuare către autorităţile locale. 

III. Legalitatea transferului/vânzării acţiunilor portuare.  

Din analiza efectuată de cele trei părţi s-au desprins următoarele 
concluzii pe fiecare capitol de discuţii în parte 

 



I. 

 În prezent, se află în derulare proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii portuare, majoritatea din surse atrase.  

 Fluenţa traficului de mărfuri este obstrucţionată de lipsa 
conexiunilor rutiere, feroviare şi inclusiv fluviale. Astfel, în 
vederea atingerii acestor deziderate  - investiţii cu privire la 
asigurarea conexiunilor portuare - sunt necesare proiecte 
promovate în regim de parteneriat public-privat, precum şi 
măsuri pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor 
europene destinate transportului naval. Din prezentările 
instituţiilor reprezentate reiese faptul că nici autoritatea 
portuară, nici administraţiile locale şi nici statul nu dispun de 
suficiente fonduri bugetare pentru atingerea unui nivel de 
competitivitate ridicat.  

 Se impune, de asemenea, reglementarea unui contract-
cadru de concesiune/subconcesiune pe termen lung care să 
răspundă rigorilor legale.  

II. 

 Cu privire la oportunitatea pentru România a transferului sau 
a vânzării de acţiuni către autoritatea locală sau pe Bursă, 
nu au existat argumente de ordin managerial care să susţină 
un astfel de demers. Motivele invocate au vizat în special 
riscul politizării excesive a managementului, luarea deciziilor 
în ceea ce priveşte activitatea portuară în mod netransparent 
fără o consultare prealabilă a tuturor părţilor implicate, 
precum şi inexistenţa unui business-plan concret prin care 
autorităţile îndreptăţite să fundamenteze transferul acţiunilor.  



III. 

 S-a solicitat punct de vedere din partea Ministerului Justiţiei 
şi al Departamentelor cu atribuţii în domeniu din cadrul 
Ministerului Transporturilor cu privire la legalitatea 
transferului de acţiuni către autoritatea locală. 

 Concluzionând, Comisia doreşte o dezbatere fundamentată 
cu privire la stadiul Masterplan-ului pe zona transportului 
maritim şi naval.  

Noi, membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din 
Camera Deputaţilor, înaintăm această rezoluţie ca un semnal de 
colaborare şi dialog constructiv între comisia noastră şi minister, 
fiind  convinşi că această rezoluţie va fi analizată cu 
responsabilitate şi deschidere de către dumneavoastră, iar 
problemele semnalate îşi vor găsi rezolvarea în soluţii eficiente 
pentru funcţionarea sectorului naval, obiectiv pe care ni-l dorim cu 
toţii indiferent că suntem parlamentari, membri ai Guvernului, ai 
autorităţilor locale sau asociaţii profesionale din domeniu. 

 

Mihai Lupu, 

Preşedinte al Comisiei 

pentru transporturi şi infrastructură 

 

Lucian Şova, 

Secretar al Comisiei  

pentru transporturi şi infrastructură 


