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AVIZ 

asupra propunerii legislative privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în 
domeniul public al Municipiului Olteniţa şi în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului parc 

industrial 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, cu propunerea legislativă privind transmiterea 
unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Olteniţa şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, 
pentru realizarea obiectivului parc industrial, transmis cu adresa nr. P.l.x. 302 din 
03 septembrie 2012, înregistrat sub nr.23/180 din 04 septembrie 2012. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.198/16.03.2012, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri. 
  Guvernul României nu a transmis punctul de vedere. 
  Senatul, în  şedinţa din 25 iunie 2012, a respins propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă are ca obiect transmiterea unei suprafeţe de teren 
din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în 
domeniul public al Municipiului Olteniţa şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Olteniţa pentru realizarea obiectivului parc industrial. 
  Examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa comisiei din data 
de 11 septembrie 2012. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
avizarea negativă a propunerii legislative. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, Camera decizională pentru această propunere legislativă este Camera 
Deputaţilor. 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Emil Bostan 
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