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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 

interes naţional, judeţean şi local   
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 
sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, care sunt sesizate în fond, cu proiectul 
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi 
local, transmis cu adresa nr. P.L.x. 520 din 10 octombrie 2018, înregistrat la comisie sub nr.4c-
3/458 din 11 octombrie 2018. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.514/30.05.2018, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
  Guvernul, prin actul nr.1082/DPSG/06.06.2018, susține adoptarea inițiativei 
legislative cu o propunere. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 8 octombrie 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, în 
sensul declarării ca lucrări de utilitate publică, a lucrărilor de interes naţional pentru realizarea 
infrastructurii destinate depozitării definitive, în siguranţă, a deşeurilor radioactive şi a 
combustibilului nuclear uzat, rezultate din funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi 
radiologice existente pe teritoriul naţional. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 6 noiembrie 
2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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