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RAPORT COMUN
asupra
proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea
unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții
împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005
În conformitate cu prevederile art. 95 și 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, în procedură de
urgență, cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2014 privind
realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și
alții împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții împotriva României nr. 2 din 12 iulie
2005, trimis cu adresa nr. PL-x 238 din 16 martie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-11/398 din 17 martie 2015,
respectiv cu nr. 4c-6/112 din 16 martie 2015.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în ședința din 11 martie
2015.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1423 din 29 decembrie 2014, a avizat favorabil inițiativa
legislativă, cu observații și propuneri.
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a transmis un aviz favorabil, cu nr. 4c1/91 din 24 martie 2015.
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil
proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-5/212 din 25 martie 2015.
Comisia pentru sănătate și familie a transmis un aviz favorabil cu nr. 4c-8/98 din 25 martie 2015.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri cu caracter tehnic –
organizatoric în vederea construirii unui obiectiv cu destinația de centru medical și a unui obiectiv economic
de hală pentru fabricarea produselor din beton pentru construcții, în baza obligațiilor ce incumbă României,
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derivate din Hotărârile nr. 1 din 5 iulie 2005 și nr. 2 din 12 iulie 2005 ale Curții Europene a Drepturilor
Omului.
În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive și
avizul Consiliului Legislativ, în şedinţe separate.
Comisia pentru administrație publică și amenjarea teritoriului a dezbătut inițiativa legislativă în
ședința din 28 aprilie 2015.
Din numărul total de 22 membri ai Comisiei au participat la ședință 19 deputați.
La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de
invitați, doamna Sirma Caraman, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și doamna Loredana Roșca, consilier juridic în cadrul Companiei Naționale pentru
Investiții.
Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 5 mai
2015.
La dezbateri au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 25 de membri ai Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și membrii Comisiei pentru
administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu majoritate de voturi, (o obținere), să supună
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a
Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții
împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005 în forma adoptată de Senat.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor
ordinare.
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