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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti, 14.10.2021 
     PLx. 45/2021 
      

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

asupra  
Proiectului de Lege  privind transmiterea unei părţi din imobilul ”Palatul 

Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în administrarea Senatului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative 

 
În conformitate cu dispozițiile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină și imunități  a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de 

Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a 

statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în 

administrarea Senatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

trimis cu adresa nr. PLx 45/2021. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 981/23.09.2020, a avizat favorabil inițiativa, cu 

observaţii şi propuneri. 

Guvernul României, prin adresa cu nr. 1420/15.03.2021  a transmis Parlamentului 

punctul de vedere prin care nu susține adoptarea inițiativei legislative.   

Comisia pentru industrii și servicii a avizat negativ proiectul de lege. 

 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare transmiterea unei părţi din imobilul 

„Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în administrarea Senatului, intervenţiile 

legislative fiind argumentate în expunerea de motive prin faptul că nu au fost realizate 

operaţiunile de investiţii şi transfer ale ministerului în spaţiile menţionate şi nu există, practic, 

concretizarea acestui transfer. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75�
florica.manole
Conf cu originalul
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În conformitate cu dispozițiile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină ș i imunități a examinat proiectul de lege în şedinţa 

desfășurată în sistem hibrid (fizic/online), în data de 3 iunie 2021.  

La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea 

Proiectului de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul ”Palatul Parlamentului”, 

proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei în administrarea Senatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative.  

* 

 În data de 5 octombrie 2021, în temeiul art. 104 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege 

la comisia sesizată în fond, pentru depunerea unui raport suplimentar. 

  

 Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut proiectul de lege retrimis la 

comisie, în ședința desfășurată în sistem hibrid, în data de 14 octombrie 2021.  

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

menținerea soluției inițiale, respectiv respingerea proiectului de lege, ca rămas fără obiect.  

  

 Conform dispozițiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 

pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

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

organice.  

         

                  PREŞEDINTE,                                                                                 SECRETAR,                                                                                                                                     

Mihai Alexandru Badea                                                         Cristian Tudor Băcanu 

 

 

Consilier parlamentar, 

              Alina Grigorescu 
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