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AVIZ
asupra propunerii legislative privind transmiterea unei suprafeţe de teren şi a unor
construcţii din domeniul privat al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale
pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, judeţul Prahova şi în
administrarea Consiliului Local Câmpina
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a
fost sesizată, pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu propunerea
legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren şi a unor construcţii din
domeniul privat al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret în
proprietatea publică a Municipiului Câmpina, judeţul Prahova şi în administrarea
Consiliului Local Câmpina, transmisă cu adresa nr. P.l.x. 167 din 07 aprilie 2014,
înregistrată sub nr.4c-3/125 din 08 aprilie 2014.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1216/01.11.2013, avizează favorabil
propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri.
Guvernul României, prin actul nr.281/14.02.2014, nu susţine adoptarea
propunerii legislative.
Senatul, în şedinţa din 01 aprilie 2014, a respins propunerea legislativă.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare transmiterea unui teren
în suprafaţă de 22.926 m2 precum şi a unor construcţii, din domeniul privat al statului şi din
administrarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în proprietatea publică a
municipiului Câmpina şi în administrarea Consiliului Local Câmpina, judeţul Prahova, prin
derogare de la prevederile art.8 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea reabilitării Centrului de
Agrement Voila, judeţul Prahova şi dezvoltarea unor activităţi economice de utilitate
publică.
Examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa comisiei din data de
16 aprilie 2014.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea
negativă a propunerii legislative.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor organice.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată,
Camera decizională pentru această propunere legislativă este Camera Deputaţilor.
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