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               În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate, 
spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2009 privind declanşarea 
procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor 
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj rutier 
denivelat superior Basarab", trimis cu adresa nr. PL-x 223 din 8 aprilie 2009 şi  
înregistrat cu nr.31/435 din  8 aprilie 2009, respectiv nr. 26/390.   
               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 această  iniţiativă 
legislativă  în şedinţa din data de 6 aprilie 2009. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.114 din 26.02.2009, a avizat favorabil 
proiectul de lege. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil proiectul de lege, în 
forma  adoptată de Senat, în şedinţa din 22 aprilie 2009. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de lege, 
în şedinţa din 22 aprilie 2009. 

 



Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare  
declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor 
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj denivelat 
Rutier Superior Basarab”, în vederea continuării şi finalizării acestei lucrări. 
Totodată, se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele vizate a fi expropriate 
suma globală estimată la 104.720 mii lei.           

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 28 
aprilie 2009, iar membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în şedinţa din 
6 mai 2009.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Marin Pătuleanu, consilier al ministrului, iar din 
partea Primăriei Municipiului Bucureşti doamna Carmen Tease, consultant principal 
juridic. 

În urma dezbaterilor şi a examinării proiectului de lege membrii Comisiilor 
au hotărât, cu majoritate de voturi (1 abţinere), să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.12/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru 
cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul 
lucrării de interes local "Pasaj rutier denivelat superior Basarab" în forma 
prezentată de Senat.  

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 31 membrii ai 
comisiei.         
                La dezbaterile Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
15 deputaţi, din totalul de 24 membri.  
                În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
 
                                                                            
 
                       PREŞEDINTE,                             VICEPREŞEDINTE,   
                                 
                         Daniel BUDA                                    Mircea DUŞA  
 
 
                           SECRETAR,                                    SECRETAR, 
 
                 Gabriel ANDRONACHE               Mihai Cristian APOSTOLACHE 

 
               
               
 

 Expert,                                                                                                                                                                                          Expert,  
  
 Roxana Şerban                                                                                                                                                                             Roxana Feraru 
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