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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998  
privind bunurile proprietate publică 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi �i Comisia pentru industrii �i servicii a fost 
sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, trimis cu adresa nr. PLx. 514/2014, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu nr.4c-11/1155/3.12.2014. 
 Conform prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) 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, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 24 noiembrie      
2014.  
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri conform avizului nr. 
396 din 14 aprilie 2014. 
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 Comisia pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului a avizat favorabil proiectul de Lege, 
potrivit avizului nr. 4c-6/361 din 31 martie 2015. 
 Guvernul României, prin punctul de vedere nr.1391 din 17 iunie 2015, sus�ine adoptarea acestei 
propuneri legislative.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, în scopul reglementării exprese a modalită�ii de trecere a bunurilor din domeniul 
public al jude�ului în domeniul public al municipiului, ora�ului sau comunei, precum �i din domeniul public al 
municipiului, ora�ului sau comunei în domeniul public al jude�ului. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină �i imunită�i au examinat proiectul de Lege în sedin�a din data de 23 noiembrie 2015.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, raportul de adoptare a proiectului 
de Lege. 

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