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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 9.12.2003 

Nr. 200/2002 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 112 din 25 

noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului 

 
  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost  sesizată spre 
dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă  privind modificarea Legii nr. 
112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului , trimisă cu 
adresa nr.200 din 27 mai 2002 şi înregistrată sub nr.31/540  din  27 mai 2002. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.648 din 21 mai 2002, a avizat 
favorabil  iniţiativa legislativă cu unele observaţii şi propuneri. 
  Comisia pentru drepturile omului,  culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a avizat favorabil propunerea legislativă, cu avizul 
nr.25/328 din 5 iunie 2002. 
  Comisia pentru  administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, sesizată în avizare, a hotărât, în şedinţa din 4 iunie 2002, 
respingerea propunerii legislative, conform avizului nr.26/733 din 7 iunie 2002. 
  Guvernul României, prin punctul de vedere transmis, precizează că 
nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative pentru considerentele 
menţionate  în   adresa nr.4023/M.R.P. din 22.08.2002.   
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei juridice au examinat propunerea legislativă menţionată mai 
sus, pe parcursul  mai multor şedinţe, dezbaterile fiind finalizate în şedinţa din 
9 decembrie 2003. 
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  La lucrări, a participat, din partea  Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Ionel Fleşariu – consilier, iar din partea Autorităţii pentru 
urmărirea aplicării Legii nr.10/2001, doamna Lucia Negoiţă – director. 
  În urma examinării iniţiativei legislative, a avizului Consiliului 
Legislativ, a punctului de vedere al Guvernului şi a opiniilor exprimate de către 
membrii comisiei, precum şi de către invitaţi s-au constatat următoarele: 

- propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
abrogarea alin.(8) al art.9 din Legea nr.112/1995, care prevede o interdicţie 
temporară de înstrăinare a imobilelor cumpărate de chiriaşi în baza acestei legi;  

- instituirea unor limite  în exercitarea dreptului de proprietate 
prin lege nu contravine prevederilor art.44 alin.(1) din Constituţia României 
republicată; 

- soluţia interzicerii înstrăinării, pe o perioadă limitată de 10 
ani de la data cumpărării a imobilelor  cu destinaţia de locuinţe vândute 
chiriaşilor, a fost determinată  de condiţiile avantajoase  acordate la dobândirea 
acestora.  Fără un asemenea regim, acestea ar fi fost uşor supuse operaţiunilor 
speculative, fapt ce ar fi dus la  deturnarea scopului Legii nr.112/1995. 
  Faţă de considerentele menţionate mai sus, membrii comisiei, au 
hotărât, în unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
respingerea propunerii privind modificarea Legii nr. 112 din 25 noiembrie 
1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia 
de locuinţe trecute în proprietatea statului. 
  Din numărul total de 24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, la şedinţă au participat 23 de deputaţi. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei 
legi organice,  propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ.dr. Ion NEAGU 

 
 
 

 
 
 
 
 
consilier 
Diaconu Dumitra 
 
 


