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A V I Z 

asupra proiectului de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren portuar aflată în 
domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul 
Călăraşi, pentru realizarea obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona 

Olteniţa şi amenajare port turistic” 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru avizare, cu proiectul de Lege 
privind transmiterea unei suprafeţe de teren portuar aflată în domeniul public al statului din 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului „Dezvoltarea 
infrastructurii turistice în zona Olteniţa şi amenajare port turistic”, nr.P.L.x 786/2011 din 22 
decembrie 2011. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 21 decembrie 2011. 
Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională 

pentru aceast proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu adresa 

nr.1139 din 28 octombrie 2011, cu observaţii şi propuneri care au fost preluate în textul 
iniţiativei legislative. 

Guvernul României a comunicat că nu susţine proiectul de lege. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unei suprafeţe de teren 

portuar de 14.588 metri pătraţi din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, 
judeţul Călăraşi, pentru realizarea, în termen de 5 ani, a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii 
turistice în zona Olteniţa şi amenajare port turistic”. 
  Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data de 19 septembrie 
2012. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, avizarea 
negativă a proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Dumitru Chiriţă 
 
 
Consilier parlamentar,          Consultant parlamentar, 
Ioan Bivolaru           Monica Tudor 
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