
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
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                         Nr. 24/215 

 
 

Către, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul proprietăţii 

 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, 
cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
proprietăţii, transmis cu adresa nr.P.L.X 219 din 29 martie 2006 şi înregistrat sub 
nr.24/175/29.03.2006. 
 Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în şedinţa din 27 martie 2006, a adoptat proiectul de lege. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1867/22.12.2005, a avizat favorabil acest 
proiect de lege. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul proprietăţii în şedinţa din 11 aprilie 2006.  

Faţă de cele de mai sus, membrii comisiei au hotărât cu 16 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă avizarea favorabilă a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
proprietăţii. Amendamentele respinse sunt cuprinse în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 

          PREŞEDINTE,                         SECRETAR, 
 

                Dr. Atilla KELEMEN                    Ioan MUNTEANU  
 
 
 
 

 

Întocmit: expert Adrian Goţa  

George
Original



                Anexă 
AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt. 

 
Text ordonanţă 

 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
1. Motivarea pro 
2. Motivarea contra 

0     1 2 3 4
1.  

_____________ 

Eliminarea din tot cuprinsul 
Titlului VI a sintagmei ANRP. 
 
 
Deputat PSD – Ioan Munteanu 

1. Atributele cuprinse 
în textul legii sunt ale 
prefectului; 
 
2. Pentru a respecta 
prevederile Legii 
nr.247/2005. 

2. 2. La articolul 1101, după litera c) 
se introduc patru litere, lit.d), e), 
f) şi g) cu următorul cuprins: 
„d) fapta oricărei persoane fizice 
care are calitatea de membru al unei 
comisii de aplicare a prezentei legi 
de a absenta nemotivat de la oricare 
şedinţă a acesteia;” 
 

_____________ 

La articolul 1101 lit.d) se abrogă. 
 
 
 
 
Deputat PSD – Ioan Munteanu 

1. Pentru a elimina 
eventualele abuzuri; 
 
2. Pentru a urgenta 
aplicarea prevederilor 
Legii nr.247/2005. 

3. 3. La articolul 1102, după litera b) 
se introduc trei noi litere, lit.c), d) 
şi e), cu următorul cuprins: 
„c) cea de la litera d) cu amendă de 
la 500 lei (RON) la 1.000 lei 
(RON), pentru fiecare absenţă 
nemotivată;” 
 

_____________ 

La articolul 1102 lit.c) se abrogă. 
 
 
 
Deputat PSD – Ioan Munteanu 

1. Ca urmare a 
abrogării literei c); 
 
2. Pentru a urgenta 
aplicarea prevederilor 
Legii nr.247/2005. 
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