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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind asigurarea locuinţelor pentru personalul 

pensionat din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
precum şi pentru urmaşii celor decedaţi în timpul şi din cauza serviciului  

 
 
1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 23/2003, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege 
privind asigurarea locuinţelor pentru personalul pensionat din sistemul de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi pentru urmaşii celor decedaţi în 
timpul şi din cauza serviciului, trimis cu adresa nr. P.L.-X 682 din 10 noiembrie 
2004 şi înregistrat sub nr.32/635 din 11 noiembrie 2004. 
 

Consiliul Legislativ, cu nr. 1525/14.11.2004, a avizat favorabil propunerea 
lgislativă, în forma prezentată de iniţiator, cu unele observaţii şi propuneri. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, cu nr. 31/1056 din 25.01. 2005,  a 
avizat favorabil proiectul de lege, în forma prezentată de iniţiator.  

Guvernul, prin punctul său de vedere, nu  susţine propunerea legislativă. 
 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare asigurarea locuinţelor pentru 

personalul pensionat din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
precum şi pentru urmaşii celor decedaţi în timpul şi din cauza serviciului astfel 
încât, după pensionare, cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special să 
poată locui în continuare în locuinţele de serviciu repartizate. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi se adoptă în 

conformitate cu art. 76 alin. (2) din Constituţia României. 
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3. La lucrări au fost prezenţi un număr de 20 deputaţi, din totalul de 21 
membri ai comisiei. 
 

La dezbaterea proiectului de lege au participat în calitate de invitaţi, în 
conformitate cu prevederilor art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
domnii: Marius Bănu, secretar de stat, col. Adrian Şuşu şi mr. Paul Nenciu, 
consilieri juridici în Ministerul Apărării Naţionale.  

 
4. Proiectul de lege, potrivit art. 75 alineatele (1) şi (3)  din Constituţia 

României şi art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa 
decizională a  Camerei Deputaţilor. 

 
5. Senatul a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din 9 noiembrie 2004. 
 

 În urma dezbaterii, în şedinţa din 2 februarie 2005, cu unanimitate de voturi 
pentru, comisia a hotărât să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
acestui proiect de lege, întrucât obiectul acestuia este deja reglementat prin Legea 
nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de 
serviciu pe care acestea le au în administrare. 
  
 
 
 

Preşedinte,                                                           Secretar, 
 
 

Mihai Stănişoară                                                 Adrian George Scutaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.s.c. Anca Barb 
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 Către 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

asigurarea locuinţelor pentru personalul pensionat din sistemul de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, precum şi pentru urmaşii celor decedaţi în timpul şi 
din cauza serviciului, trimis cu adresa nr. P.L.-X 682 din 10 noiembrie 2004 şi 
înregistrat sub nr.32/635 din 11 noiembrie 2004. 

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

 
Preşedinte, 

 
 

Mihai Stănişoară 
 
 


