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RAPORT COMUN 
Asupra 

 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din 
domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 
„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind 
managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 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, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind 
situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a 
unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PL-x 311 din 25 martie 2015 şi  
înregistrat cu nr. 4c-11/507 din 27 martie 2015, respectiv cu nr. 4c-6/150 din  25 martie 
2015. 
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Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(9) pct. 2 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 23 martie 2015. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1386 din 18 decembrie 2014, a avizat 
favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat 
favorabil proiectul de lege cu avizul nr. 4c-12/111 din 31 martie 2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea ordonanței de urgență 
care prevede posibilitatea schimbării destinației bunurilor aparținând domeniului public 
al statului și care constituie fondul locativ de protocol și bunuri mobile, prin hotărâre a 
Guvernului, precum și desființarea Comitetului Național pentru Intemperii și Calamități, 
înființat prin art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele 
măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național 
de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
88 din 4 februarie 2014 și preluarea atribuțiilor acestuia de către Comitetul Național 
Pentru Situații Speciale de Urgență, înființat în baza aceluiași act normativ. 

 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. 
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.  
La dezbaterile Comisiei a fost prezenți, în calitate de invitați, doamna Irina Alexe – 

secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administrației și Internelor și domnul 
Liviu Neagu – secretar general adjunct în cadrul Secretariatului General al Guvernului. 
          În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă și o abținere), adoptarea  proiectului de lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al 
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statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în forma adoptată de 
Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

                       
               PREŞEDINTE,                                                VICEPREȘEDINTE, 
 
           Bogdan Liviu CIUCĂ                                            Laurențiu NISTOR 
 
               
 
                  SECRETAR,                                                       SECRETAR, 

 
      Sorin Constantin STRAGEA                                        Radu BABUȘ          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Șef serviciu, Ciprian Bucur                                                                                         Șef serviciu, Sofia Chelaru       

 
Consilier parlamentar, Paul Şerban                                                                             Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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