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            Vă înaintăm alăturat RAPORTUL COMUN asupra propunerii 
legislative privind vînzarea locuinţelor de serviciu construite din fondurile 
statului şi administrate de către universităţile cu profil agricol şi medicină 
veterinară foştilor sau actualilor chiriaşi, trimisă spre dezbatere în fond, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei  pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu adresa nr. Pl x-  526  
din 8 septembrie 2008, înregistrată sub nr.31/837 din 9 septembrie 2008, 
respectiv, sub nr.26/2905 din 2008.   
             În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 

 
        PREŞEDINTE                                   PREŞEDINTE                                          

                     Daniel Buda                                       Sulfina Barbu 
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În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic  au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu 
propunerea legislativă privind vînzarea locuinţelor de serviciu construite din 
fondurile statului şi administrate de către universităţile cu profil agricol şi 
medicină veterinară foştilor sau actualilor chiriaşi, trimisă cu adresa nr. Pl-x 526 
din 8 septembrie 2008 şi înregistrată cu nr.31/837 din 9 septembrie 2008 şi, 
respectiv, sub nr.26/ 2905 /2008.  

     Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

     Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins  propunerea 
legislativă, în şedinţa din 30 iunie 2008. 

     Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 199 din 26.02.2008, a avizat 
favorabil  propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri.   

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1140 din 
15.05.2008, precum şi cu adresa nr. 576/DRP din 09.02.2009, nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative.  În punctul de vedere se precizează faptul 
că cele patru universităţi vizate în iniţiativa legislativă au nevoie de locuinţele 
de serviciu, ele fiind destinate a fi locuite de personalul angajat al staţiunilor de 
cercetare şi dezvoltare pentru pomicultură. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat 
negativ propunerea legislativă, cu avizul nr.29/290 din  1 octombrie 2008.    



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  vânzarea către 
actualii chiriaşi a locuinţelor de serviciu construite din fondurile statului şi 
administrate de către universităţile cu profil agricol şi medicină veterinară, cu 
excepţia situaţiilor în care aceştia şi-au încetat activitatea prin demisie sau din 
motive imputabile lor. 
   În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă 
mai sus menţionată în şedinţa din 27 ianuarie 2009, iar membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa 
din 25 februarie 2009. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii, au luat act de 
faptul că, în conformitate cu art. 53 alin. (4) din Legea nr. 114/1996 privind 
locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Locuinţele de 
serviciu realizate în condiţiile prezentei legi, finanţate din bugetul de stat şi din 
bugetele locale, pot fi vândute în condiţiile legii, cu aprobarea Guvernului, în 
situaţia în care activitatea care a generat realizarea locuinţelor respective s-a 
restrâns sau a încetat”, ceea ce nu este cazul în privinţa locuinţelor de serviciu 
aflate în proprietatea statului şi administrate de universităţile cu profil agricol şi 
medicină veterinară. 

Având în vedere cele constatate, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească Raport de respingere a 
propunerii legislative privind vînzarea locuinţelor de serviciu construite 
din fondurile statului şi administrate de către universităţile cu profil 
agricol şi medicină veterinară foştilor sau actualilor chiriaşi.  

     La dezbateri au fost prezenţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, 18 deputaţi, iar din totalul celor 30 de 
membri ai Comisiei pentru administraţie publică, au fost prezenţi 22 deputaţi. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

   PREŞEDINTE ,                                   PREŞEDINTE, 
Daniel BUDA                                       Sulfina BARBU  

 
 
 

SECRETAR,                                          SECRETAR, 
          Gabriel ANDRONACHE                              Attila KORODI 

 
 
 
 
 
 
Consilier,                                                                                              Şef serviciu, 
Dr. George Cucu                                                                                 Sofia Chelaru 
           Expert, Roxana Feraru 
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