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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN   asupra proiectului de Lege privind 
transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt, în domeniul public al 
judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt, trimis 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului, spre dezbatere în fond, cu adresa PLx. 617/2018 din 24 
octombrie 2018. 

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

legilor organice. 

 
 
 

              PREŞEDINTE,                                                     PREŞEDINTE, 
 

            Dorel – Gheorghe CĂPRAR                                 Florin – Claudiu ROMAN 
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RAPORT   COMUN 
asupra proiectului de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne , Institu ţia 
Prefectului, Judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui 
bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne, Institu ţia Prefectului, Judeţul Olt , 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare,  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională și Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului au fost sesizate, 
spre dezbatere, în fond, cu proiectului de Lege privind transmiterea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne , 
Institu ţia Prefectului, Judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru 
declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne, Institu ţia Prefectului, Judeţul Olt , trimis cu adresa nr. 
PLx. 617 din 24 octombrie 2018 şi înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională cu nr.4c-15/726 din 25.10.2018, respectiv la Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului cu nr. 4c-7/524 din 25.10.2018. 

Senatul, în calitate de prim ă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
şedinţa din 22 octombrie 2018, cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 

Camera Deputaţilor  este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport  Comisiile au avut  în vedere  avizul favorabil  al 
Consiliului Legislativ  cu nr. 603/ 21.06.2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia 
Prefectului, Judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt. Totodată, se doreşte declararea 
unui alt imobil ca fiind de interes public naţional şi înscrierea acestuia în inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi darea acestuia în 



 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt. Totodată, 
se dorește declararea unui alt imobil ca fiind de interes public național și înscrierea acestuia 
în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și darea 
acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  din data 
de 20 noiembrie  2018  au fost prezenţi 22 deputaţi din cei 23 de membri.  

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine  publică și siguranță națională  au  fost  
prezenţi la şedinţă, din data de 21 noiembrie 2018,  conform listei de  prezenţă. 

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 
participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul  Mihai 
Valeriu – subsecretar de stat. 

În urma dezbaterilor,  membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi 
( 1 abținere la Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului  și 2 abțineri 
la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  ), adoptarea proiectului 
de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt, în 
domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi 
înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, 
Judeţul Olt, în forma adoptată de Senat. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 

  
                   PREŞEDINTE                                                     PREȘEDINTE  
                                       
               Dorel – Gheorghe CĂPRAR                                Florin – Claudiu ROMAN 
 
 
                 SECRETAR                                                              SECRETAR 
 
                 Dumitru LUPESCU                                          Simona BUCURA OPRESCU 
                                                                

                       
Consilier parlamentar, Luminița Oprea            
                                               Consilier parlamentar Elena Hrincescu 


