
 

 
   Bucureşti, 17.02.2020 

                             Nr. 4c-5/48 

 
 

Către,   
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului 

și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de 
Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a fost sesizată spre avizare cu proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri 
imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele 
Române” – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor 
Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea, transmis cu adresa PLx 527 din 28.10.2019 şi înregistrat sub 
nr.4c-5/539/29.10.2019. 
 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.670/01.08.2019, a avizat negativ proiectul de lege sus 
menţionat. 

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.3886/24.07.2019, a avizat nefavorabil proiectul 
de  lege sus menţionat. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 21 octombrie 2019. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri 
imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele 
Române” – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor 
Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea, în şedinţa din 12 februarie 2020.  
            În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al 
statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală 
de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea. 

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