
  
 

    Comisia pentru politică  economică,   
            reformă şi privatizare 
      

                                Bucureşti, 26.05.2010   
                              Nr. 21/116             
                              Pl-x  142 

 
 

RAPORT ÎNLOCUITOR 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea  
şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului,  

şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului,  
aflate în administrarea  

Regiei Autonome ,,Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” 
 

 
                    În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu propunerea 
legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de 
protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate 
privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ,,Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat”, trimisă cu adresa nr. Pl-x 142 din 7 aprilie 2010, 
înregistrată sub nr. 21/116 din 8 aprilie 2010. 
  Potrivit dispoziţiilor 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 propunerea 
legislativă în şedinţa din 29 martie 2010. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr.1144 din 7 octombrie 2009. 
  Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 162 din               
25 ianuarie 2010, nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 
iniţiativa legislativă, conform avizului  nr. 31/266 din 20 aprilie 2010.  

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea dispoziţiilor art. II din Legea nr. 229/2008 privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2007 în sensul instituirii dreptului de opţiune al partidelor politice la 
cumpărarea terenurilor, proprietatea privată a statului, aferente construcţiilor închiriate 
sau vândute acestora. 
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Totodată, noile reglementări prevăd şi posibilitatea concesionării 
respectivelor terenuri, în cazul în care partidele politice nu îşi manifestă intenţia de 
cumpărare. 

          În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă mai sus menţionată, întocmind raportul iniţial  nr. PL-x 142 din 
4 mai 2010, prin care au supus plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare propunerea legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului 
locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, 
proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 
,,Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat’’, în forma prezentată de iniţiatori. 

     Potrivit dispoziţiilor art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din           
10 mai 2010, a hotărât să retrimită la Comisie propunerea legislativă pentru o nouă 
dezbatere. 

     În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au reluat 
examinarea iniţiativei legislative mai sus menţionate, în şedinţa din 26 mai 2010.  

     La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat’’, doamna Emilia 
Şerban – director economic, iar din partea Secretariatului General al Guvernului, 
domnul Andrei Todea – secretar de stat, domnul Cosmin Tănasie – director economic 
şi domnul Ştefan Gati – secretar general adjunct. 

     La dezbaterea acestei propuneri legislative, din totalul de 22 de membri 
ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi toţi 
deputaţii. 
                    În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei, s-a constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
iniţiativa legislativă înlocuieşte o normă imperativă cu o normă supletivă, lăsând 
partidelor politice dreptul de a opta între a cumpăra sau nu terenurile proprietate 
privată a statului, aferente construcţiilor.  
 Totodată, prin această propunere legislativă se încalcă principiul egalităţii 
în faţa legii, în sensul că se instituie un regim preferenţial în avantajul partidelor 
politice, în detrimentul celorlalţi deţinători de imobile proprietate privată a statului. 
                    Pe de altă parte, reglementarea propusă la alin. (2) al art. II încalcă  
principiul constituţional al garantării şi ocrotirii dreptului de proprietate al statului 
român, prin Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, de a 
concesiona aceste terenuri partidelor politice. În acest fel, se încalcă unul dintre 
atributele dreptului de proprietate al statului asupra terenurilor, respectiv dreptul de a 
dispune asupra acestora. 

     Pe cale de consecinţă, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 abţineri), să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea 
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Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de 
protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate 
privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ,,Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat’’. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi 
organice, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.   
 
 
                  PRESEDINTE,                           SECRETAR,                                          
                                                                                               
                 Mihai TUDOSE                                           Horia GRAMA      
                            
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
      Şef serviciu,                                                                                                                                                                                               
Graziella Segărceanu 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

    Comisia pentru politică  economică,    
            reformă şi privatizare 
           
 

 

                    Bucureşti, 04.05.2010                  
                    Nr. 21/116 
                    Pl-x  142 
 

 
 

BIROUL  PERMANENT   
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL ÎNLOCUITOR asupra propunerii 
legislative pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de 
protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate 
privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ,,Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat’’, retrimisă, spre dezbatere în fond, cu adresa               
nr. Pl-x 142 din 11 mai 2010, înregistrată sub nr. 21/116 din 12 mai 2010, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi 
organice, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.   
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

                                                       Mihai  TUDOSE 
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