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A V I Z  
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2019 
privind transmiterea obiectivului de investiţii “Canal magistral Siret-Bărăgan” din 

administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională “Apele 
Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, în procedură de 

urgen�ă, spre avizare cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii “Canal magistral Siret-

Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională 

“Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, trimis cu adresa nr. PLx. 121 din 13 martie 

2019, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/220 din 14 martie 

2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin (9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea obiectivului de investiţii 

„Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin 
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Administraţia Naţională „Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. 

În şedinţa din data de 26 martie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive şi au avut în vedere avizul favorabil ale Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să acorde aviz favorabil ini�iativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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