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Propunerii legislative privind transmiterea unui bun aflat în domeniul public al statului în domeniul
public al unei unită i administrativ teritoriale
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi i Comisia pentru administra ie publică i amenajarea teritoriului au fost
sesizate, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă privind transmiterea unui bun aflat în domeniul
public al statului în domeniul public al unei unită i administrativ teritoriale, trimisă cu adresa nr. Pl-x 36
din 9 februarie 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-11/108 din 10 februarie 2015, respectiv cu nr. 4c-6/30 din 11
februarie 2015.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în edin a din 5
februarie 2015.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr.606 din 21 mai 2014, a avizat favorabil ini iativa legislativă, cu
observa ii i propuneri.
Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care nu sus ine adoptarea propunerii
legislative.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare trecerea unui teren (Insula Plumbuita) aflat în
domeniul public al statului i în administrarea Administra iei Na ionale “Apele Române” “în domeniul
public al unei unită i administrativ teritoriale” i în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al
Municipiului Bucure ti.
În conformitate cu prevederile art. 61 i art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia juridică, de disciplină i imunită i i Comisia pentru administra ie publică i amenajarea
teritoriului au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ i punctul
de vedere al Guvernului României, în şedinţe separate.
Comisia pentru administra ie publică i amenjarea teritoriului a dezbătut ini iativa legislativă
în edin a din 22 septembrie 2015.
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Din numărul total de 22 membri ai Comisiei au participat la edin ă 19 deputa i.
La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 i 55 din
Regulamentul Camerei Deputa ilor, în calitate de invitat, doamna Sirma Caraman, Secretar de Stat în
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale i Administra iei Publice.
Comisia juridică, de disciplină i imunită i a dezbătut ini iativa legislativă în edin a din 6
octombrie 2015.
La dezbateri au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 26 de membri ai Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi.
La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 i 55 din
Regulamentul Camerei Deputa ilor, în calitate de invitat, doamna Anne Jugănaru, secretar de stat în
Ministerul Mediului, Apelor i Pădurilor.
Cu ocazia dezbaterilor, membrii comisiilor au constatat că, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările i completările ulterioare, trecerea unui bun
din domeniul public al statului în domeniul public al unei unită i administrativ – teritoriale se face la cererea
consiliului jude ean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure ti sau a consiliului local, după
caz, prin hotărâre a Guvernului.
Prin Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 1/2014 “transferul din proprietatea publică a statului în
proprietatea publică a unită ilor administrativ – teritoriale i în administrarea consiliilor jude ene,
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure ti, nu poate echivala cu opera iunea juridică de
constituire a dreptului real de administrare, dat fiind faptul că unită ile administrativ – teritoriale nu pot
avea calitatea de subiect al dreptului de administrare, întrucât ele sunt chiar titularele dreptului de
proprietate public”.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi i membrii Comisiei
pentru administra ie publică i amenajarea teritoriului au hotărât, cu majoritate de voturi, (o ab inere), să
supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative privind transmiterea unui bun aflat
în domeniul public al statului în domeniul public al unei unită i administrativ teritoriale.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor
ordinare.
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