
 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ, AMENAJAREA 

TERITORIULUI  
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
 
Nr. 26/209/25.09.2012                         

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 
 
 

Bucureşti, 25 septembrie 2012 
 Nr.  Pl x 318/2012 

                           PL-x 318/2012 

 Către, 
BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii 

legislative privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de 

serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea 

Naţională a Sării S.A Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea, trimis 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi pentru dezbatere în 

fond cu adresa nr. Pl -x 318 din 3 septembrie 2012. 

  

        PREŞEDINTE,   VICEPREŞEDINTE, 
 
                Bogdan CANTARAGIU         Florin IORDACHE                            
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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative privind trecerea în proprietatea 

consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea 
Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A Sucursala 

Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, cu  propunerea 

legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de 

serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională 

a Sării S.A Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea, trimis cu adresa nr. 

Pl.x 318 din 3 septembrie 2012 şi înregistrată cu nr.26/209 din 3 septembrie 

2012, respectiv nr.31/652 din 4 septembrie 2012. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Camera  Deputaţilor este   Cameră decizională. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă, în şedinţa din 25 iunie 2012. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 224 din 22 martie 2012. 

Propunerea legislativă  supusă dezbaterii are ca obiect de 

reglementare trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de 

serviciu în proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării 

S.A Sucursala Exploatarea Minieră RM. Vâlcea, în proprietatea publică a 

unităţilor administrativ-teritoriale Brezoi, Costeşti, Ocnele Mari şi Baia de Fier 

şi administrarea consiliilor locale respective 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic si Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au examinat  proiectul de 

lege în şedinţa comună din 25 septembrie 2012. 

 Din numărul total de 28 membri ai Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au participat la dezbateri 

27 deputaţi. Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri  18 deputaţi. 

 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, conform prevederilor 

art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Jan 

Vraciu, director în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  respingerea propunerii legislative privind trecerea în 

proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea 

Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A Sucursala 

Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea întrucât s-a constatat că trecerea unui imobil 

din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-

teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin 

hotărâre a Guvernului, iar potrivit prevederilor art. 867 alin. (1) din Legea nr. 

287/2009, republicată, dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a 

Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local, pentru 
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respectarea prevederilor art. 63 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora derogarea trebuie să fie 

expresă, este necesar să se prevadă că transmiterea respectivă se realizează 

prin derogare de la prevederile  menţionate.  

 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 
 

       PREŞEDINTE,         VICEPREŞEDINTE, 
Bogdan CANTARAGIU               Florin IOREDACHE 

 
 

SECRETAR,                             SECRETAR, 
    Gheorghe CIOCAN                    Gabriel ANDRONACHE  

 

 

Expert, Nicoleta Toma                                            Consilier, Paul Şerban 
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