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                                     RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.137/2000 

privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului 
României  

 
 

              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 proiectul de Lege pentru 
modificarea art.1 din Legea nr.137/2000 privind regimul juridic al terenului 
aferent Palatului Parlamentului României , trimis cu adresa nr.PL-x 383 din 
17 iunie 2008 şi  înregistrat cu nr. 31/609 din 18 iunie 2008. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege, în şedinţa din 19 mai 2008. 
             Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor  este  Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.312/14.03.2008, a avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
              Guvernul, conform punctului de vedere transmis cu adresa 
nr.1141/15.05.2008,   susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
              
               Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea art.1 din 
Legea nr.137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului 
Parlamentului României, iniţiatorii vizând punerea de acord a legii cu noile 
situaţii determinate de mutarea Senatului în Palatul Parlamentului, precum şi de 
realizarea ansamblului arhitectural „Catedrala Mântuirii Neamului”.  
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              În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, 
expunerea de motive şi documentele care îl însoţesc, în şedinţa din 10 
septembrie 2008. 
              La dezbateri au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 29 membrii ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi .  
 
              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi,  să  propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege 
pentru modificarea art.1 din Legea nr.137/2000 privind regimul juridic al 
terenului aferent Palatului Parlamentului României  

 
                 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
                          VICEPREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

           Florin IORDACHE                                 George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.consilier, Cecilia Păduroiu 


		2008-09-16T15:11:14+0300
	Florica D. Manole




