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AVIZ
asupra propunerii legislative pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din
Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și
servicii a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități,
care sunt sesizate în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea articolului
363 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, transmisă cu adresa nr. P.L.x. 175/2022 din 11 aprilie 2022,
înregistrată la comisie sub nr.4c-3/245/2022 din 11 aprilie 2022.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.105/07.02.2022, avizează negativ
propunerea legislativă.
Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.395/25.01.2022, avizează
favorabil proiectul de act normativ.
Guvernul susține adoptarea acestei inițiative legislative sub rezerva însușirii
propunerilor și observațiilor.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea
legislativă în ședința din 04.04.2022.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.363
alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu privire la procedura
de vânzare a bunurilor din domeniul privat. Astfel, se propune ca selectarea
evaluatorilor care determină valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă şi
valoarea de inventar a imobilului, în vederea stabilirii preţului minim de vânzare a
bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale,
să se facă potrivit prevederilor Legii nr.98/2016, şi nu prin licitaţie publică, cum
este stipulat în prezent.

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din
24.05.2022.
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât,
cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.
Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată,
și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră
decizională.
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