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                                     RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică 

 
              În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, trimis cu adresa nr. PL-x 89 din 7 martie 2011 şi  înregistrat cu nr. 
31/154 din 9 martie 2011. 
               Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din data de 28 februarie 2011, în condiţiile art. 75 alineatul 
(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
             Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor  este  Cameră decizională.  
             Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 6 din 
Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
constând în introducerea, în cadrul enumerării lucrărilor de utilitate publică, a 
celor privind aeroporturile. 
             Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1193 din 6 octombrie 2010, a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
             Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 2769 din 8 
noiembrie 2010,  nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
            Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic  a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 
26/80 din 29 martie 2011. 
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              În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, 
expunerea de motive şi documentele care o însoţesc, în şedinţa din 12 aprilie 
2011.  
              La dezbateri au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 22 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi .  
              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
Raportul de  respingere a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 
33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, întrucât, datorită 
instituirii unei reglementări speciale în materia exproprierii, care să cuprindă o 
arie mai largă de lucrări şi de domenii de activitate, a fost iniţiat „Proiectul de 
lege privind unele măsuri de expropriere în vederea realizării unor obiective de 
interes naţional, local şi judeţean”, care a avut ca punct de plecare Legea nr. 
198/2004. Prin acest proiect legislativ a fost extins domeniul de aplicare a Legii 
nr. 198/2004, respectiv de la infrastructura rutieră, a fost extins şi la 
infrastructura feroviară, aeriană şi navală. Astfel, prin modificarea propusă s-ar 
crea două cadre legale, unul comun şi unul special, de reglementare a aceleaşi 
problematici în domeniul aeroportuar. 
                 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organică. 
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