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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

 
Bucureşti, 17.12.2019 

 
 

Nr.4c-13/587/2019                           Nr.4c-7/304 
 
 

   
   Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru 

declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind de interes public municipal şi 
pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea 
Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi 
administrarea Consiliului Local Galaţi, trimis Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului pentru 
examinare în fond, cu adresa nr. PLx 379/2018 din 9 iulie 2018. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

NICUȘOR HALICI ION CĂLIN 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

 
Bucureşti, 17.12.2019 

 
 

Nr.4c-13/587/2018 Nr.4c-7/304 
R A P O R T    C O M U N 

asupra proiectului de Lege pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind de interes public municipal şi pentru 
trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi, în domeniul public 

al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local Galaţi 
 
 În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 379/2018 din 9 iulie 2018, cu dezbaterea în fond a 
proiectului de Lege pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind de interes public municipal şi pentru trecerea acestuia din 
domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi 
administrarea Consiliului Local Galaţi, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină și imunități cu nr.4c-13/587/2018 și la Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului cu nr.4c-6/304/2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 13 iunie 2018.  
Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.313/10.04.2018) și 

punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1209/25.06.2018). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unui bun imobil format din clădire şi terenul aferent din domeniul public al 
statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului 
Local Galaţi. 
 Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţă 
separate. 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa 
din 29 mai 2019. La lucrările Comisiei au fost prezenți la ședință deputaţi conform listei de prezență. La dezbateri a participat în calitate de 
invitat domnul Alexandru Corneliu, Director General Adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 17 decembrie 2019. La dezbateri au 
fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a hotărât cu 
majoritate voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca 
fiind de interes public municipal şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul 
Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local Galaţi, cu un amendament admis prezentat în Anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

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

PREŞEDINTE, 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

NICUȘOR HALICI                                  ION CĂLIN 
 
 

 
 

SECRETAR SECRETAR 
 

Aida Cristina CĂRUCERU Simona BUCURA-OPRESCU 
   
 
 

 

Consilier parlamentar, Alexandra Mușat                                                                      Consilier parlamentar, Alina Tănase 
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ANEXA 

 
A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

 
Nr. 
crt. 

Text Senat Amendamente propuse Motivare  

1. Lege 
pentru declararea unui imobil şi a terenului a 

ferent ca fiind de interes public municipal şi pentru trecerea acestuia 
din domeniul public al statului şi  

din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului  
Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea 

Consiliului local Galaţi 
 

Nemodificat   

2.  Art.1.- Se declară bunul imobil, format din cladire şi teren aferent, situat 
în municipiul Galaţi, str.Al.I.Cuza nr.47, având datele de identificare 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, ca fiind 
bun de interes public 
municipal şi se aprobă trecerea acestuia din domeniul public al statului şi 
din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - 
Judeţul Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului local Galaţi, în vederea desfăşurării în bune 
condiţii a activităţii Consiliului local Galaţi. 
 

Nemodificat   

3.  Art.2.- Predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 se face pe bază de 
protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 

Nemodificat   

4. Art.3.- În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, Ministerul Afacerilor Interne va elabora un proiect de hotărâre 
privind modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea Guvernului 
nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile 
reşedinţe de judeţe în 

Nemodificat   
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administrarea instituţiilor prefectului, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările 
ulterioare, precum şi a anexei nr.l la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 
privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, publicată în Monitorul Oficial al Romîniei, Partea I, 
nr.l020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

5. Anexa
DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului şi ale terenului aferent care se declară ca fiind de interes 
public municipal şi care trece din domeniul public al statu lui şi din 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - 
Judeţul Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi 

şi în administrarea Consiliului local Galaţi 
 

Nr. 
crt. 

Adresa 
imobilului 

care se 
transmite 

Persoana 
juridica de la 

care se 
transmite 
imobilul 

Persoana 
juridica la 

care se 
transmite 
imobilul 

Caracteristici 
trehnice ale 
imobilului 

Număr 
inventar 
M.F.P. 

Cod de 
clasifica

re 

1. Galaţi, str. 
Al.I.Cuza 
nr.47 

Statul român 
din 
administrarea 
Instituţiei 
Prefectului - 
Judeţul Galaţi 

municipiul 
Galaţi în 
administrarea 
Consiliului 
local Galaţi 

Subsol, parter, 
mezanin şi 3 
etaje. 
Suprafaţa 
construită: 
1.073,2 mp 
Suprafaţa 
desfăşurată 
utilă: 4.060,2 
mp 
Suprafaţă teren: 
1.528 mp 
CF: 105511 

112.303 8.29.13 

 
 
 

Anexa
DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului şi ale terenului aferent care se declară ca fiind de interes 
public municipal şi care trece din domeniul public al statu lui şi din 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - 
Judeţul Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi şi în 

administrarea Consiliului local Galaţi 
 

Nr. 
crt. 

Adresa 
imobilului 

care se 
transmite 

Persoana 
juridica de la 

care se 
transmite 
imobilul 

Persoana 
juridica la 

care se 
transmite 
imobilul 

Caracteristici 
trehnice ale 
imobilului 

Număr 
inventar 
M.F.P. 

Cod de 
clasifica

re 

1. Galaţi, str. 
Al.I.Cuza 
nr.47 

Statul român 
din 
administrarea 
Instituţiei 
Prefectului - 
Judeţul Galaţi 

municipiul 
Galaţi în 
administrarea 
Consiliului 
local Galaţi 

Subsol, parter, 
mezanin şi 3 
etaje. 
Suprafaţa 
construită: 
1.073,92 mp 
Suprafaţa 
desfăşurată 
utilă: 4.060,2 
mp 
Suprafaţă 
teren: 1.528 
mp 
CF: 105511 

112.303 8.29.13 

 
Autor: Comisia pentru administraţie publică şi amendajarea 
teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corectură 
conform 

poziţiei 18 
din Anexa 

la 
Hotărârea 

Guvernului 
nr. 

706/1994 

 


