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Către,   
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al 

statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public 
al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale  

sau consiliilor judeţene ale acestora 
(PLx.241/2017) 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost 
sesizată spre avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri 
imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora, transmis cu adresa nr. PLx. 241 din         
26 iunie 2017  şi înregistrat sub nr.4c-4/348/27.06.2017. 
 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) 
pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.298/03.05.2017, a avizat negativ proiectul de Lege 
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea 
Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei au dezbătut proiectul de lege sus menţionat, în şedinţa din 5 iulie 2017.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public al 
unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene 
ale acestora. 

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

           PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
 

         Ioan MUNTEANU                           Dan CIOCAN 
 
 
 
 
 

Şef serviciu, Anton Păştinaru 
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