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                                                                AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2013 

privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 

privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate 
publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în 

administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2013 privind 
reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri 
pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru 
vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, trimis cu adresa nr.  PL-x 39 din 17 februarie 
2014, înregistrat sub nr. 4c-22/67 din 18 februarie 2014. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din          
10 februarie 2014. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din  05 martie 2014. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
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