
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

    CAMERA DEPUTAŢILOR 

                                                                                                                                    
 

 

Către, 

 

BIROUL PERMANENT 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege 

privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al 

statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în 

domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al 

Comunei Brebu, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu adresa nr. PL-x 110 din 

13 martie 2018. 

În raport cu obiectul si conținutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, VICEPREȘEDINTE, 

Alina-Elena TĂNĂSESCU Bogdan-Andrei TOADER 

 
                      

 

Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi 

              4c-13/193/2018 

Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

4c-6/88/2018 

 

 

București, 13 decembrie 2022 

PL-x 110/2018 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

    CAMERA DEPUTAŢILOR 

                                                                                                                                    
 

 

RAPORT COMUN 

asupra 

Proiectului de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, 

din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei 

Naţionale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 

sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind trecerea Lacului 

Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea 

Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al Comunei 

Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu, transmis cu 

adresa nr. PL-x. 110 din 12 martie 2018 și înregistrat cu nr. 4c-13/193, 

respectiv cu nr. 4c-6/88, din 13 martie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 

legislativă, în şedinţa din data de 5 martie 2018. 

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

republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi 

              4c-13/193/2018 

Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

4c-6/88/2018 

 

 

București, 13 decembrie 2022 

PL-x 110/2018 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea Lacului Brebu 

din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale 

„Apele Române” în domeniul public al Comunei Brebu și în administrarea 

Consiliului Local al Comunei Brebu. 

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, au examinat 

proiectul de lege în ședințe separate. La întocmirea prezentului raport, 

comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ 

(nr.852/18.10.2017), avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru 

ecologic (nr.4c-27/131/2018), avizul favorabil al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice (nr. 4c-

4/251/2018), avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci (nr. 

4c-2/169/2018) și punctele de vedere negative al Guvernului României 

transmise prin adresele cu nr.477/21.12.2017, nr. 2293/03.04.2020 și 

nr.6197/25.06.2021. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în ședința din 17 aprilie 

2018. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului au participat la ședința 22 deputați.  

La dezbaterile care au avut loc în conformitate cu prevederile art.56 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a participat în calitate de invitat 

doamna Sirma Caraman-Secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât cu majoritate de 

voturi (l abținere) întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma 

adoptată de Senat. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

examinat inițiativa legislativă în ședința din 13 decembrie 2022. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost 

prezenți conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să supună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a 

Proiectului de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din 

domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale 
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"Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea 

Consiliului Local al Comunei Brebu, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 

    

 

 

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE, 

Alina-Elena TĂNĂSESCU          Bogdan-Andrei TOADER 

  

  

  

SECRETAR, SECRETAR, 

László-Zsolt LADÁNYI Christine THELLMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şef serviciu, 

Andrada Armencea 

Şef serviciu,  

Cristian Bitea 

 

 

 

Consilier parlamentar,  

 

Consilier parlamentar 

Andreea Sârbu                                                                            Elena Hrincescu 

 


