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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

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

                                                                               ecologic 
 
Bucureşti, 19 aprilie 2012 

Nr. 31/ 924 
 
 

  
Către, 

BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative privind 

transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul Bucureşti a dreptului 

de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea 

Administraţiei Naţionale "Apele Române", trimisă Comisiei juridică, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, pentru examinare pe fond,  în procedură obişnuită, cu adresa nr.Pl -x 559 

din 9 noiembrie 2010,  înregistrată cu nr.31/924  din 11 noiembrie 2010,respectiv 

cu nr.26/1659 din 11 noiembrie 2010. 

 
 
  PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE, 

        Daniel BUDA                                      Bogdan  CANTARAGIU 

 
 

Bucureşti, 19 aprilie 2012 
Nr. 26/1659 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE  
PUBLICĂ, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU 
ECOLOGIC 

  
Bucureşti,  19 aprilie 2012 

  Nr.  Pl x 559/2010 
 

RAPORT COMUN 
asupra   propunerii legislative privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din 

Municipiul Bucureşti a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului 
şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 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 obişnuită, cu propunerea 

legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul Bucureşti a dreptului de 

administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale 

"Apele Române", trimisă cu adresa nr. Pl -x 559 din 9 noiembrie 2010,  înregistrată cu nr. 31/924  din 11 

noiembrie 2010, respectiv cu nr.26/1659 din 11 noiembrie 2010. 
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Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera  

Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă, conform 

avizului nr. 418 din 13 aprilie 2010. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr.1458 din 7 iunie 2010, prin care nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative.  

Ulterior, Guvernul României a transmis un nou punct de vedere, cu nr. 1692 din 30 iunie 2010, 

prin care susţine adoptarea iniţiativei legislative sub rezerva însuşirii propunerilor şi observaţiilor de la 

pct. II. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a transmis un aviz favorabil cu nr. 536 din 24 noiembrie 

2010. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare transmiterea insulei 

Plumbuita, în suprafaţă de 1,94 ha, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei 

Naţionale Apele Române, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în 

scopul punerii în valoare a Mănăstirii Plumbuita şi a Palatului Ghica Tei şi a obţinerii finanţării în cadrul 

Programului Operaţional Regional al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a zonei Plumbuita - Steaua 

Roşie Petricani. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 

legislativă mai sus menţionată în  şedinţa din 3 aprilie 2012.  Membrii Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au examinat iniţiativa legislativă mai sus menţionată 

în  şedinţa din 18 aprilie 2012. 
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Conform listei de prezenţă, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 18 

deputaţi din totalul de 23 membri.  

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost 

prezenţi 24 deputaţi din totalul de 29 membri. 

La lucrările Comisiilor au participat, în calitate de invitaţi, doamna Vasilica Baciu, şef-serviciu în 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi doamna Angela Toderiţă, director în Primăria Sectorului 2. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească 

Raportul comun prin care supune plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, a propunerii 

legislative privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul Bucureşti a dreptului de 

administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale 

"Apele Române", cu amendamentele admise, redate în anexa la prezentul raport comun. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 
  
   PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE, 

        Daniel BUDA                                        Bogdan  CANTARAGIU 

 
                   SECRETAR,       SECRETAR, 

           Gabriel ANDRONACHE     Gheorghe CIOCAN 

 

 
 
Consilier parlamentar,  Paul Şerban        Sef seviciu, Sofia Chelaru 
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Anexa 
Pl-x 559/2010 

                
     AMENDAMENTE ADMISE  

                                                                                                     
 

Nr. 
Crt. 

Text propunere legislativă Comisia Juridică  
(autor amendament) 

Motivare 

1. 
     Lege privind transmiterea către Consiliul 
Local al Sectorului 2 din Municipiul Bucureşti a 
dreptului de administrare a unui bun aflat în 
domeniul public al statului şi în administrarea 
Administraţiei Naţionale "Apele Române" 

 

      Lege privind transmiterea în 
administrarea Consiliul Local al Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti a unor bunuri aflate în 
domeniul public al statului şi în administrarea 
Administraţiei Naţionale "Apele Române", 
pentru realizarea obiectivelor de investiţii 
cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare 
Urbană a zonei Plumbuita  - Steaua Roşie – 
Petricani 

Autori:Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
şi Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 

 

2. 
       Art. 1: - Se aprobă transmiterea în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, 
Municipiul Bucureşti a unui bun aflat în domeniul 
public al statului şi în administrarea 
Administraţiei Naţionale "Apele Române", având 
datele de identificare în anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege. 
 

         Art. 1: - Se aprobă transmiterea în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al 
Municipiul Bucureşti a unor bunuri aflate în 
domeniul public al statului şi în administrarea 
Administraţiei Naţionale "Apele Române", având 
datele de identificare prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta lege, pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii 
cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare 
Urbană a zonei Plumbuita  - Steaua Roşie – 
Petricani. 

Autori:Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
şi Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
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Nr. 
Crt. 

Text propunere legislativă Comisia Juridică  
(autor amendament) 

Motivare 

3. 
Art. 2: - Predarea — preluarea bunului 
prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate, în termen de 30 
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi 

Art. 2: - Predarea — preluarea bunurilor 
prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate, în termen de 30 
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi. 

Autori:Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
şi Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

 

4. 
 
 
 
 
 
 

 Art. 3 Dreptul de administrare dobândit 
potrivit prevederilor art. 1 se revocă de 
drept în cazul în care autoritatea publică 
locală nu realizează obiectivele de 
investiţii prevăzute la art. 1, în termen de 
3 ani. 

Autori:Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
şi Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
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                                                                                                                                                                                          ANEXĂ 
DATELE DE IDENTIFICARE 

 
ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale 
«Apele Române», care se transmit în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 
Bucureşti 
 

Locul unde sunt 
situate bunurile 

Persoana juridică de 
la care se transmite 

dreptul de 
administrare asupra 

bunurilor 
 

Persoana juridică la 
care se transmite 

dreptul de 
administrare asupra 

bunurilor 

Caracteristicile 
tehnice ale bunurilor 

Numărul de 
identificare atribuit 

de Ministerul 
Finanţelor Publice 

Municipiul     
Bucureşti 

Administraţia 
Naţională "Apele 

Române" 

Consiliul Local al 
Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti  

-Teren intravilan 
Insula Plumbuita 

Suprafaţă - 1,94 ha 
- Construcţie cu 

destinaţie 
comercială şi 
agrement S - 
123 m.p 
(clădire Foişor). 

- Pod şi pasarelă 
de acces pe 
insulă cu 
destinaţie 
promenadă şi 
circulaţie 
pietonală 

Autori:Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi 

şi Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic 
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