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A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.12/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică 
a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj 

rutier denivelat superior Basarab" 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu nr.P.L.x 223 din 8 
aprilie 2009, pentru dezbatere în procedură de urgenţă, pentru aviz la Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2009 privind declanşarea procedurilor 
de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe 
amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj rutier denivelat superior Basarab". 
  Ordonanţa de urgenţă a fost emisă pentru a se putea finaliza lucrările la pasajul 
denivelat astfel încât să se realizeze inelul de circulaţie din municipiul Bucureşti, ţinându-se seama 
şi de faptul că până în prezent au fost realizate lucrări de construcţie în proporţie de cca.40%. 
  Ordonanţa de urgenţă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, conform 
avizului nr.114 din 26 februarie 2009, cu observaţii şi propuneri. 
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în forma prezentată de Guvern, în 
şedinţa din 6 aprilie 2009. 
  Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională 
pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 22 aprilie 
2009. 
  La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea domnului secretar de stat Marin Anton. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să avizeze 
favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 

Consilieri parlamentari, 
Daniel Bădina 
Octavian Martin 
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