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RAPORT 
 

asupra  proiectului de Lege  pentru  completarea şi modificarea Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

 
                    În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată spre dezbatere, cu proiectul de Lege  pentru completarea şi 
modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, trimis cu adresa nr. PL x 696 din 16 decembrie 2009, înregistrat 
cu nr. 31/1184 din 17 decembrie 2009. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 9 decembrie 2009, ca urmare a depăşirii termenului de 
adoptare, potrivit art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera  Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri,  
iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 889 din 28 iulie 2009. 

Guvernul, prin avizul transmis, cu adresa nr. 2298 din 8 septembrie 
2009, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia în sensul îmbunătăţirii cadrului legal actual, prin reglementarea 
expresă a modalităţii de trecere a bunurilor din domeniul public al judeţului 
în domeniul public al municipiului, oraşului sau comunei, precum şi din 
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domeniul public al municipiului, oraşului sau comunei în domeniul public al 
judeţului 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege mai sus 
menţionat, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului 
Legislativ, precum şi punctul de vedere al Guvernului, prin care nu se 
susţine adoptarea proiectului de lege, în şedinţa din 2 februarie 2010. 

Din numărul total de 25 de  membri ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi au participat la şedinţă  17 deputaţi. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că ar fi fost necesar, în vederea 
efectului de opozabilitate, de delimitare exactă a domeniului public al 
statului de cel al unităţilor administrativ-teritoriale, ca atestarea apartenenţei 
bunurilor la domeniul judeţean sau la cel de interes local să fie realizată prin 
hotărâre a Guvernului, întocmai cum este prevăzut, în prezent, în dispoziţiile 
art. 21 din Legea nr. 231/1998, fără ca prin aceasta să fie încălcat principiul 
descentralizării şi cel al autonomiei locale. S-a apreciat că nu trebuie 
confundată modalitatea de atestare a unor bunuri aparţinând domeniului 
public de interes judeţean sau local, care se realizează prin hotărâre a 
Guvernului, cu gestionarea acestor bunuri, ce revine în competenţa exclusivă 
a autorităţilor publice locale în cauză. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi,  să propună plenului Camerei Deputaţilor  respingerea proiectului de 
lege.  

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

PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
         Daniel BUDA                               Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier  
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