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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti,   28.06.2010 
Nr.   26/1478 
                                                                                                                  
 

 
 Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra proiectului de 

Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a 

dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului 

şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în vederea 

realizării obiectivului de investiţii " Microhidrocentrală pe râul Moldova, în 

Municipiul Roman- judeţul Neamţ", retrimis comisiei în vederea reexaminării şi 

depunerii unui nou raport, cu adresa nr.PL.x.308 din 23 iunie 2010. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sulfina BARBU 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 28.06.2010 
Nr.  26/1478 
 

 
R A P O R T   S U P L I M E N T A R  

asupra proiectului de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului 
de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei 
Naţionale "Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiţii " Microhidrocentrală pe râul 

Moldova, în Municipiul Roman- judeţul Neamţ 
 
 În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 22 iunie, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea  proiectului de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului 

Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei 

Naţionale "Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiţii " Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul 

Roman- judeţul Neamţ, (PL.x. 308/2010), Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1560/19.12.2009); 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.957/12.04.2010). 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului 

de administrare asupra unui teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 

Române” în vederea realizării obiectivului de investiţii „Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman – judeţul 

Neamţ”.   

La lucrările comisiei au fost prezenţi 32 deputaţi, din totalul de 33 membri ai comisiei. 

 La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 28 iunie 2010, a participat, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitat, doamna Irina Alexe – secretar de stat din partea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, aprobarea  proiectului de Lege privind transmiterea 

către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în 

administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiţii " Microhidrocentrală pe 

râul Moldova, în Municipiul Roman- judeţul Neamţ cu amendamentele admise prezentate în anexa la prezentul raport. 

 Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 

  PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 
  Sulfina BARBU 

 
Gheorghe CIOCAN 
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ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente admise: 
 

Nr. 
crt. 

 
Text propunere legislativă 

 

Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

 

 
Motivaţia 

0 1 2 3 
1.  LEGE 

privind transmiterea către Consiliul local al 
municipiului Roman  a dreptului de administrare 

asupra unui bun aflat în domeniul public al statului 
şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 

Române", în vederea realizării obiectivului de 
investiţii „Microhidrocentrală pe râul Moldova, în 

municipiul Roman – judeţul Neamţ 
 

LEGE 
privind darea în administrarea  Consiliului local al 
municipiului Roman  a unui bun aflat în domeniul 
public al statului şi în administrarea Administraţiei 
Naţionale „Apele Române", prin Administraţia 

Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării 
obiectivului de investiţii „Microhidrocentrală pe râul 

Moldova, în municipiul Roman – judeţul Neamţ 
 

(Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic) 

 

 
Corectare 
eroare 
materială. 

2.   Art.1 – Se aprobă transmiterea către 
Consiliul local al municipiului Roman, judeţul Neamţ, 
a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi 
în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române”, având datele de identificare prevăzute în 
anexă, în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul 
Roman – judeţul Neamţ”. 

 Art.1 – Se aprobă darea în administrea 
Consiliului local al municipiului Roman, judeţul 
Neamţ, a unui bun aflat în domeniul public al 
statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale 
„Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de 
Apă Siret,  având datele de identificare prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta 
lege, în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul 
Roman – judeţul Neamţ”. 
 

(Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic) 

Tehnică 
legislativă. 
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3.   Art.2. – Predarea-preluarea bunurilor 
prevăzute la art.1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 

 Art.2. – Predarea-preluarea bunului prevăzut 
la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între 
părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 
 

(Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic) 

 

Reglementare 
corectă 

4.   Art.3. – Dreptul de administrare dobândit de 
Consiliul local al municipiului Roman, potrivit 
prevederilor art.1, încetează prin hotărâre a 
Guvernului la propunerea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, în cazul în care realizarea obiectivelor de 
investiţii nu începe în termen de 3 ani de la data 
predării-preluării bunurilor. 
 

 Art.3. – Dreptul de administrare dobândit de 
Consiliul local al municipiului Roman, potrivit 
prevederilor art.1, încetează prin hotărâre a 
Guvernului la propunerea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, în cazul în care realizarea obiectivului de 
investiţii nu începe în termen de 3 ani de la data 
predării-preluării bunului. 
 

(Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic) 

 

Reglementare 
corectă 

5.   
 Art.3. – Anexa face parte integrantă din 
prezenta lege. 
 

 
Se elimină. 
 

(Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic) 

 
 

Reglementare
a a fost 
preluată în 
cadrul art.1 

6.  Anexa nr.1 
Datele de identificare 

 ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea 
Administraţiei Naţionale „Apele Române”, al cărui drept de administrare 

se transmite Consiliului local al municipiului Roman 

 
 

Locul unde 
este situat 

bunul 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmite 
dreptul de 

administrare 

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 
dreptul de 

administrare 

Caracterist
icile 

tehnice ale 
bunului 

Numărul de 
identificare 
atribuit de 
Ministerul 
Finanţelor 

Publice 

Anexa nr.1 
Datele de identificare 

 ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea 
Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prin Administraţia Bazinală 

de Apă Siret,  al cărui drept de administrare se transmite Consiliului 
local al municipiului Roman 

 
 

Locul unde 
este situat 

bunul 

Persoana 
juridică de 
la care se 
transmite 
dreptul de 

administrare 

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 
dreptul de 

administrare 

Caracterist
icile 

tehnice ale 
bunului 

Numărul de 
identificare 
atribuit de 
Ministerul 
Finanţelor 

Publice 

Reglementare 
corectă. 
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asupra 
bunului  

asupra 
bunului 

Extravilanul 
municipiului 
Roman şi al 
comunei 
Horia, 
judeţul 
Neamţ, la 
cca 250 m 
aval de 
puntea 
pietonală 
care face 
legătura 
între 
municipiul 
Roman şi 
satul Cotu 
Vameş – 
Comuna 
Horia 

Statul român, 
din 
administrarea 
Administraţiei 
Naţionale 
„Apele 
Române” 

Municipiului 
Roman, în 
administrarea 
Consiliului 
local al 
municipiului 
Roman 

Suprafaţă 
teren: 
- 3700 m2 

 
 
101394 
(parţial) 

 
 

asupra 
bunului  

asupra 
bunului 

Extravilanul 
municipiului 
Roman şi al 
comunei 
Horia, 
judeţul 
Neamţ, la 
cca 250 m 
aval de 
puntea 
pietonală 
care face 
legătura 
între 
municipiul 
Roman şi 
satul Cotu 
Vameş – 
Comuna 
Horia 

Statul român, 
din 
administrarea 
Administraţiei 
Naţionale 
„Apele 
Române” 

Municipiului 
Roman, în 
administrarea 
Consiliului 
local al 
municipiului 
Roman 

Suprafaţă 
teren: 
- 3700 m2 

 
 
101394 (parţial) 

 
(Autor: Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic) 
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