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    Către 
 

     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
    
 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri 

pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul 

Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 

septembrie 2007, trimis comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond cu 

adresa nr. PL.x 854 din 10 decembrie 2007. 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor 
afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul 

Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007 
 
 
 Cu adresa nr. PL.x 854 din 10 decembrie 2007, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, a fost sesizată în vederea 
dezbaterii şi avizării în fond în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri 
pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul 
Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 
septembrie 2007. 
 
 La întocmirea Raportului s-au avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1285/26.09.2007; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr. PL.x.854 

din 29.01.2008. 
 

 Proiectul de lege a fost dezbătut şi avizat în fond, în procedură de urgenţă, în 
şedinţa din 30 ianuarie 2008. 
 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare schimbarea regimului juridic 
al imobilului situat în municipiul Zalău, str. Sf. Vineri nr.5, judeţul Sălaj şi a 
destinaţiei acestuia din locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în locuinţe de 
necesitate. 
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 Având în vedere cele prezentate, precum şi importanţa acestui proiect de 
lege, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea acestuia. 
 
 2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege se 
încadrează în categoria legilor ordinare. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 27 
membri ai Comisiei.  
      Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
 
 4. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 noiembrie 2007. 
 
 5. Potrivit art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, proiectul de lege este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat. 
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Consilier parlamentar:  
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