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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

                                                                Bucureşti, 10 februarie 2021 
 

Plx. 302/2018 
 

   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR  

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea 

unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de 

Televiziune în domeniul public al municipiului București , trimis, spre dezbatere în 

fond, în procedură de urgență,  Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu 

adresa nr. Plx. 302/2018 . 

 

Președinte, 
 

Mihai-Alexandru Badea 
 

    

florica.manole
Conf cu originalul
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                                                                             PARLAMENTUL ROMÂNIEI                           
                                                                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

   
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

                                                                                                                            
Bucureşti, 10 februarie 2021 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui 

imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului 
București 

 
 În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond,  în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și 
administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București, trimis cu adresa nr. Plx. 302/2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 239 din 23.03.2018. 
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 07.05.2018 cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din 

Constitutia României. 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru cultură, arte mijloace de informare în masă 

și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au avizat favorabil inițiativa legislativă.  

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a76�
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2018 
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul 
public al municipiului București. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  
comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa online din data de 10 februarie 2021. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la dezbateri conform listei de prezență. 
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și 
administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București, în forma adoptată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

      

Preşedinte Secretar 
Mihai-Alexandru Badea 

 
Cristian-Tudor Băcanu  

 

 
 
 
 
 
 
 


