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  Parlamentul României    

 Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ, AMENAJAREA 
TERITORIULUI  

ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

           Nr. 26/165/2012                                     
Pl-x 559/2010/2012 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ  
ŞI IMUNITĂŢI 
 
 
Nr. 31/924/2010/2012 
Bucureşti,  10 aprilie 2013 

 
 
 
                           Către, 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra propunerii 

legislative privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul 

Bucureşti a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în 

administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, retrimisă comisiilor în vederea 

reexaminării şi depunerii unui nou raport, cu adresa nr.Plx. 559/2010/2012 din 14 iunie 

2012. 

  

 

  

            PREŞEDINTE,                                PREŞEDINTE,                                                     
                    Marin ALMĂJANU                Bogdan Liviu CIUCĂ 
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  Parlamentul României    

 Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ, AMENAJAREA 
TERITORIULUI  

ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

           Nr. 26/165/2012                                   
Pl-x 559/2010/2012 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ  
ŞI IMUNITĂŢI 
 
Nr. 31/924/2010/2012 
Bucureşti,  10 aprilie 2013 

 
RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

 
asupra propunerii legislative privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 

din Municipiul Bucureşti a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul 
public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” 

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

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost 
sesizate, spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind transmiterea către 
Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul Bucureşti a dreptului de administrare a unui 
bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române”, trimisă cu adresa nr. Pl.x 559 din 9 noiembrie 2010 şi înregistrată cu 
nr.26/165/2013, respectiv cu nr. 31/924/2010/2013. 

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

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 4 octombrie 2010, în 
calitate de prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 
nr.418 din 13 aprilie 2010. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a transmis un aviz favorabil cu nr. 536 din 24 
noiembrie 2010. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare transmiterea insulei Plumbuita, 
în suprafaţă de 1,94 ha, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea 
Administraţiei Naţionale “Apele Române”, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 
2 al Municipiului Bucureşti, în scopul punerii în valoare a Mănăstirii Plumbuita şi a 
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Palatului Ghica Tei şi a obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional al 
Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a zonei Plumbuita - Steaua Roşie Petricani. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă 
sus-menţionată şi au întocmit un Raport comun iniţial, în şedinţa din 19 aprilie 2012 cu 
soluţia de adoptare a propunerii legislative privind transmiterea către Consiliul Local al 
Sectorului 2 din Municipiul Bucureşti a dreptului de administrare a unui bun aflat în 
domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele române”, cu 
amendamente admise care au fost redate în anexa la raportul respectiv. 

În şedinţa din ziua de joi, 14 iunie 2012, Camera Deputaţilor, în temeiul art.70 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea propunerii legislative 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în vederea reexaminării propunerii legislative şi 
întocmirea unui nou raport, cu adresa nr.Plx.559/2010/2012. 

Membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat iniţiativa 
legislativă în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic au reexaminat proiectul de lege sus menţionat, în şedinţa din 12 martie 2013.  
 Din numărul total de 32 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic au participat la dezbateri  29 deputaţi. 
 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, conform prevederilor art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Anne Marie Jugănaru – secretar de 
stat, Ionuţ Juga – secretar de stat, George Constantin – director şi Baldovin Monalisa – şef 
serviciu din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat proiectul de lege 
propunerea legislativă sus-menţionată, în şedinţa din 9 aprilie 2013. 

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
participat la dezbateri  23 deputaţi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, conform prevederilor art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Iuga Ionuţ Ciprian, secretar de stat şi 
domnul Gheorghe Constantin, director în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 

Ca urmare a dezbaterilor din cadrul celor două comisii s-a constatat că amenajarea 
insulei Plumbuita trebuie făcută corelat cu amenajarea şi exploatarea lacului Plumbuita, fapt 
pentru care Administraţia Naţională „Apele Române”, având calitatea de administrator al 
Lacului şi a insulei Plumbuita nu este de acord cu trecerea insulei Plumbuita în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 2. De asemenea, s-a constatat că propunerea 
legislativă nu respectă prevederile legale în vigoare, şi anume: 

- art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 care prevede că bunurile care aparţin 
domeniului public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturii, 
autorităţilor administraţiei publice de interes naţional, judeţean sau local şi conform 
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prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată prin Legea nr. 
404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acest bun imobil a fost dat în 
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”. 
-  art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, care 
prevede următoarele: Consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului 
public al comunei, oraşului sau municipiului, deci nu are atribuţii de administrare a 
domeniului public al statului. 

În urma reexaminării iniţiativei legislative, a raportului comun iniţial şi a opiniilor 
exprimate de către membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi de către membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi s-a  
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 
propunerii legislative privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din 
Municipiul Bucureşti a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al 
statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele române” 
 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

            PREŞEDINTE,                                PREŞEDINTE,                                                    
                    Marin ALMĂJANU                Bogdan Liviu CIUCĂ 
  
 
 
                      SECRETAR,                                         SECRETAR,     
               Ioan Marcel CIOLACU                  Theodor-Cătălin NICOLESCU   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Iulia Toader                                                                                               Consilier parlamentar, Paul Şerban 
Expert parlamentar Andrei Chitic                                                                                                                                                      
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