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RAPORT COMUN 
asupra Proiectului de Lege privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile 

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

cu modificările �i completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi �i 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul 
de Lege privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate, trimis cu adresa nr. PLx. 
401 din data de 3 octombrie 2016 �i înregistrat cu nr. 4c-11/1060, respectiv cu nr.4c-2/634 
din data de 4 octombrie 2016. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în 
şedinţa din data de 26 septembrie 2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ, prin adresa înregistrată cu nr. 255 din 23 martie 2016, a avizat 
favorabil proiectul de Lege. 

Potrivit punctului de vedere transmis, Guvernul României sus�ine adoptarea 
ini�iativei legislative, cu observaţii care au fost introduse în forma adoptată de către Senat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea destinaţiei unor bunuri 
imobile confiscate, dispoziţiile legislative vizând reglementarea posibilităţii transmiterii 
acestora din proprietatea privată a statului, în domeniul public al statului şi în administrarea 
autorităţilor administraţiei publice centrale, a altor instituţii publice de interes central după 
caz, sau a regiilor autonome de interes central, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de 
Ministerul Finanţelor Publice. Alocarea acestor imobile se va face la cererea justificată a 
instituţiilor publice şi numai după ce au fost epuizate soluţiile legale de valorificare a acestor 
imobile. 

În conformitate cu prevederile art.61 �i 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările �i completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi �i Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege în 



�edin�e separate. La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ �i punctul de vedere al 
Guvernului.  

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege în 
�edin�a din 11 octombrie 2016. La lucrările comisiei �i-au înregistrat prezen�a un număr 
de 28 deputa�i din totalul de 29 membri. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice.  

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la 
lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi un raport preliminar în care se propune adoptarea proiectului de Lege privind 
stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate, în forma adoptată de Senat. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 18 octombrie 2016. La lucrările Comisiei deputa�ii au fost prezen�i 
conform listei de prezen�ă.  

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invita�i, în conformitate 
cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, reprezentan�i ai Ministerului Finan�elor Publice şi Ministerului 
Justiţiei. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la 
lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe Raportul preliminar al Comisiei pentru 
buget, finan�e �i bănci.  

Membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare al proiectului de Lege privind 
stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate, în forma adoptată de Senat. 

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