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Raport  
asupra 

Propunerii  legislative privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul 
privat al statului şi administrarea autorităţii publice centrale în proprietatea privată a 

autorităţilor administraţiei publice locale 
 

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

Comisia juridică, de disciplină a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă 

privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi 

administrarea autorităţii publice centrale în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei 

publice locale, trimisă cu adresa  Pl-x 285 din 10 iunie 2014, şi înregistrată cu nr. 4c-11/643 din 

11 iunie 2014. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 

pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera 

Deputaţilor  este  Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa 

din 3 iunie 2014, în calitate de primă Cameră sesizată. 

           Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă conform avizului nr. 1522 

din 20 decembrie 2013. 

 Guvernul, prin punctul de vedere nr.340 din 12.02.2014, nu susţine adoptarea iniţiativei 

legislative. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  şi Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au avizat negativ propunerea legislativă, în 

şedinţele din 24 iunie 2014 şi, respectiv 11 iunie 2014.  
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       Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare transmiterea unor 

bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice 

centrale în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale.  

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa 

din 26 mai 2015. 

La dezbaterile acestei iniţiative legislative au participat 22 deputaţi din numărul total de 

25 de membri. 

               În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 

Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaţilor, 

respingerea propunerii legislative privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din 

domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice centrale în proprietatea privată a 

autorităţilor administraţiei publice locale,  întrucât anumite dispoziţii din cuprinsul acesteia sunt 

susceptibile a încălca prevederile constituţionale cuprinse la art.44 alin.(1)-(3), respectiv la 

art.136 alin.(4).     

De altfel, în cadrul dezbaterilor, au fost reliefate şi alte aspecte precum nerespectarea 

normelor de tehnică legislativă sau redactarea eliptică şi ambiguă, aspecte ce ar conduce la o 

inaplicabilitate a prevederilor cuprinse în propunerea legislativă.       

            În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor organice.  
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