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asupra propunerii legislative pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998

 
          
         În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia nr.213/1998, transmisă cu adresa nr. Pl.x 438 din 20 iunie 2011 şi 
înregistrată sub nr. 31/676 din 21 iunie 2011. 
         Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin.(9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
         Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 14 iunie 2011. 
        Guvernul, prin punctul de vedere transmis, cu adresa nr. 1134 din 13 mai 2011, 
nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
        Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele observaţii 
şi propuneri, conform avizului nr.392 din 1 aprilie 2011. 
        Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 21 alin. (3) 
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul ca atestarea apartenenţei bunurilor la 
domeniul public judeţean sau de interes local să nu se mai realizeze de Guvern, prin 
hotărâre, ci de către consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti. 
          În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat cu modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice au examinat 
propunerea legislativă, în şedinţa din 21 septembrie 2011. La lucrările şedinţei a 
participat, în calitate de invitat, doamna Lidia Barac, secretar de stat în cadrul 
Ministrului Justiţiei. 
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         În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 voturi împotrivă şi 4 abţineri), să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998, întrucât 
atestarea prin hotărâre de Guvern a apartenenţei bunurilor la domeniul public 
judeţean sau de interes local se explică, pe de o parte, prin caracterul unitar ce 
caracterizează regimul bunurilor proprietate publică, sens în care amintim că 
inventarul bunurilor din domeniul public al statului se aprobă, de asemenea, prin 
hotărâre de Guvern (art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998), iar pe de altă parte, prin 
necesitatea păstrării unei evidenţe corecte a bunurilor proprietate publică, având în 
vedere că potrivit art. 9 din lege este posibilă trecerea unui bun din domeniul public 
al statului în domeniu public al unei unităţi administrativ-teritoriale. 
          Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au participat la dezbateri 19 deputaţi. 
          În raport cu obiectul şi conţinutul său propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
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