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 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
transmisă cu adresa nr. Pl-x 804 din 29 noiembrie 2010, înregistrată sub nr. 31/1194 
din 02 decembrie 2010.  
         Conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
        Senatul a respins iniţiativa legislativa în şedinţa din 21 noiembrie 2010. 
        Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu unele observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr.873 din 06 iunie 2010. 
       Guvernul, prin punctul de vedere transmis, cu adresa nr. 2086 din 09 august 2010, 
nu susţine adoptarea propunerii legislative.  
         Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 7 din Legea 
nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în sensul: 

- instituirii competenţei consiliilor locale de a declara utilitatea publică pentru lucrările de 
interes local, înlocuindu-se, astfel, competenţa consiliilor judeţene; 

- instituirii competenţei de a declara utilitatea publică „ pentru lucrările de interes 
local ce se desfăşoară pe teritoriul mai multor unităţi administrativ-teritoriale " unei 
comisii „compusă din primarii/consiliile unităţii administrativ-teritoriale respective "; 

- înlocuirii competenţei comisiei compuse din preşedinţii consiliilor judeţene respective 
de a declara utilitatea publică pentru lucrările de interes local care se desfăşoară pe teritoriul 
mai multor judeţe cu cea a comisiei compuse din primarii/consiliile unităţii administrativ-
teritoriale şi, respectiv, a eliminării prevederilor vizând, în caz de dezacord, competenţa 
declarării utilităţii publice de către Guvern. 



  
        În conformitate cu prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 02 octombrie 2012. 
          În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se propună plenului 
Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
întrucât, ţinând seama de caracterul de excepţie conferit de Constituţia României, 
republicată precum şi de Codul civil,Comisia apreciază că dispoziţiile Legii nr. 33/1994, 
în ansamblul lor, sunt în acord cu dispoziţiile art. 44 din Constituţie şi, fără a afecta principiul 
autonomiei locale, prevăzut la art. 120 alin. (1) din legea fundamentală, asigură „atât cadrul 
legal adecvat procedurilor de expropriere şi stabilire a despăgubirilor, cât şi 
apărarea dreptului de proprietate privată". 
         Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au participat la dezbateri 18 deputaţi.  
         În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice.  
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