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                                                                          Bucureşti, 27.09.2022 

                                                                             Nr.4c-8/467 
 

AVIZ 
 

asupra propunerii legislative privind darea în administrare a unor 

 suprafeţe de teren 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă privind 

darea în administrare a unor suprafeţe de teren, trimis cu adresa nr. PL-x 

377/2022 din 20 iunie și înregistrat cu nr.4c-8/366/2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare darea în administrarea 

sau folosinţa unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea de piste de 

agrement pentru biciclete şi circulaţie pietonală, a terenurilor aflate în proprietatea 

publică a statului şi în administrarea Ministerului Energiei şi/sau Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor, aflate pe cursurile râurilor, în jurul hidrocentralelor şi 

pe coronamentul amenajărilor hidroenergetice. Potrivit expunerii de motive, scopul 

iniţiativei este de a sprijini autorităţile interesate în dezvoltarea dinamică şi durabilă 

a regiunilor lor, în demersul acestora de a obţine finanţare pentru investiţii în 

construirea unor piste de biciclete şi circulaţie pietonală. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 346/04.04.2022, avizează negativ 

propunerea legislativă.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă.  
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Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 27 septembrie 2022. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea negativă a propunerii legislative privind darea în administrare a 

unor suprafeţe de teren.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor organice. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională.   

 

 

PREȘEDINTE 
George-Cătălin STÂNGĂ 

 
 
 
 

 
 
Consilier parlamentar,  
Alina Alexandriuc 
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