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Către,   
           Comisia pentru  administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
           Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind 

expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local 

 
            În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre avizare cu proiectul de Lege  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local transmis cu 
adresa nr. Plx. 520 din  10 octombrie  2018  şi înregistrat sub nr.4c-5/576/11.10.2018. 
 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) 
pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege sus menţionat, în 
şedinţa din 8 octombrie 2018. 
           Consiliul Legislativ, cu avizul nr.514/30.05.2018, a avizat favorabil propunerea 
legislativă sus menţionată. 
           Punctul de vedere al Guvernului (nr.1082/06.06.2018)este de a suţine adoptarea 
proiectului de lege. 
            Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local în şedinţa din 23 octombrie 2018.  
             În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate,  avizarea  pozitivă a 
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind expropierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local. 

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

 
           PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 

 

     Alexandru STĂNESCU                                         Dan CIOCAN 
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