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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE 

DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

COMISIA PENTRU 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

Bucureşti, 12.10.2020        

                          

                            

 

 

   

   Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 

    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 

Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul 

Vrancea, trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului pentru examinare în fond, cu adresa 

nr. PLx 612/2020 din 6 octombrie 2020. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 
PREŞEDINTE, 

 

              NICUȘOR HALICI ANGELICA FĂDOR 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

Bucureşti, 12.10.2020  

  

R A P O R T    C O M U N 

asupra proiectului de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor 

Statului, în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea 

  

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  au fost sesizate, prin adresa nr. 

PLx 612/2020 din 6 octombrie 2020, cu dezbaterea în fond, a proiectului de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea . 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 30 septembrie 2020 cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din 

Constitutia României. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.91 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.812/14.08.2020); 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea transmiterii bunului imobil - teren din domeniul public al statului şi din 

administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea. Potrivit expunerii de motive, pe terenul 

care face obiectul propunerii sunt edificate construcţiile în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic Odobeşti, terenul fiind utilizat în 

baza contractului de concesiune nr.1/2006, încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului. Totodată, la nivelul administraţiei locale, se 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a76
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intenţionează implementarea proiectului privind construcţia, dotarea şi echiparea bazei de practică a Liceului Tehnologic Odobeşti şi, pentru a 

fi eligibil în vederea obţinerii finanţării, solicitantul trebuie să deţină drept de proprietate sau să aibă în administrare imobilul respectiv. 

 Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţa online comună în data de 12 octombrie 2020. Membrii Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi conform listei de prezență. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți conform listei de prezență.  

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a hotărât cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public 

al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

PREŞEDINTE, 

 

NICUȘOR HALICI ANGELICA FĂDOR 

 

 

 

SECRETAR, 

 

SECRETAR, 

 

AIDA-CRISTINA CĂRUCERU 

 

CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ 

     
 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Alexandra Mușat 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 

 


