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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public 
al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - 
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei 
Maliuc, judeţul Tulcea 

             În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind trecerea unor 
bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei 
Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în 
domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea, trimis cu adresa nr. PLx-426 din 6 
noiembrie 2017. 

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

 
Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de Lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 21 noiembrie 2017. 

 
Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea de 

motive şi avizul Consiliului Legislativ. 
 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

membrilor prezenţi la dezbatere, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN                                                                                

Consilier parlamentar 
  Florentina Rădoi 
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