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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative privind transmiterea cazărmilor dezafectate 
din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea 
consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, în scopul transformării acestora 
în obiective de utilitate publică, cu caracter social 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, în 
procedură obişnuită, cu propunerea legislativă privind transmiterea cazărmilor 
dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea 
consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, în scopul transformării acestora în 
obiective de utilitate publică, cu caracter social, trimisă cu adresa nr. Pl x 885 din 
21 decembrie 2010 şi înregistrată cu nr. 26/1907  din 21 decembrie 2010, 
respectiv, nr.32/441 din 21 decembrie 2010.  

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform 
avizului nr.1274 din 26.10.2010. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 15 decembrie 2011. 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative 

(nr.2901/DPSG/19.11.2010). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare transmiterea 
cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, în scopul transformării 
acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au examinat propunerea legislativă sus menţionată, în 
şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege  sus menţionat, în 
şedinţa din 08 februarie 2011. Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică 
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şi siguranţă naţională au examinat proiectul de lege sus menţionat, în şedinţa din 
16 februarie 2011. 
 Din numărul total de 31 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au participat la dezbateri 30 
deputaţi. Din numărul total de 24 membri ai Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională  au participat la dezbateri  21 deputaţi. 
 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, conform prevederilor art. 54 
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul         
Mihail Vasile-Ozunu, secretar de stat din Ministerul Apărării Naţionale. 
 În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii celor două comisii, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 
propunerii legislative privind transmiterea cazărmilor dezafectate din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor judeţene 
şi a consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate 
publică, cu caracter social, din următoarele considerente: 

- Potrivit prevederilor Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării Naţionale, această instituţie administrează bunurile din 
domeniul public sau privat al statului, aflate în patrimonial său, putând să le 
concesioneze, închirieze ori să le valorifice, în funcţie de regimul lor juridic, în 
condiţiile legislaţiei în vigoare; 

- Conform art.9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, trecerea 
unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi 
administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv 
Consiliului general al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin 
hotărâre a Guvernului. 

Din Expunerea de motive şi textul iniţiativei legislative nu rezultă acordul 
unităţilor administrativ-teritoriale de a prelua în administrare cazărmile 
dezafectate. Unele cazărmi pentru a fi transformate în locuinţe sociale necesită 
cheltuieli suplimentare din bugetele locale, iar cu privire la acest aspect, reiterăm 
faptul că autorităţile administraţiei publice locale sunt singurele abilitate să 
stabilească, în condiţiile legii, priorităţile bugetare în unităţile în care funcţionează 
conform principiului autonomiei locale, în cele două componente esenţiale, cea 
decizională şi cea financiară. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  

  PREŞEDINTE,    VICEPREŞEDINTE, 
 

          Sulfina BARBU        Marian Florian SĂNIUŢĂ 
 

                       SECRETAR,                     SECRETAR, 

               Gheorghe CIOCAN         Ana GHEORGHE   
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