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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege  

privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a 

statului în proprietatea publică a judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului 

judeţean Bihor 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost 

sesizată spre dezbatere și avizare cu proiectul de privind trecerea unor imobile din 

proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a judeţului 

Bihor şi în administrarea Consiliului judeţean Bihor, transmis cu nr. PL-x 650 din 20 

octombrie 2020 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională sub nr. 4c-15/325 din 21 octombrie 2020. 

Prin conținutul normativ, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale 

art. 91 alin.(9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră Decizională.  

           În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia a dezbătut proiectul de Lege sus menționat în ședința online din 9 noiembrie 

2020. 

În conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, la lucrări a participat în calitate de invitat domnul Marius Bălu, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Apărării Naționale.  

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizul negativ al Consiliului Legislativ nr. 786 din 7 august 2020, precum și 

punctul de vedere negativ susținut de reprezentantul Ministerului Apărării Naționale. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea negativă a proiectului de Lege privind trecerea unor imobile din proprietatea 

privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a judeţului Bihor şi în 

administrarea Consiliului judeţean Bihor– PL-x 650/2020. 

  

PREȘEDINTE, 
 

Ion MOCIOALCĂ 


