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  CAMERA DEPUTATILOR  
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU  
   ECOLOGIC  
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 6 mai 1997 

 
 

  La lucrările Comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi motivat 4 deputaţi. 
 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, preşedintele Comisiei. 
 
  Comisia adoptă în unanimitate următoarea ordine de zi: 
 
  Avize 
  1. Propunere legislativă privind accesul la dosarele întocmite - până la 24 februarie 1992 - de 
către fostele organe de securitate. 
  2. Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.112/1995, pentru reglementarea 
situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. 
   
  La punctul 1 al ordinii de zi domnul Preşedinte Ion Cîrstoiu propune să se amâne dezbaterea şi 
avizarea propunerii legislative respective, având în vedere faptul, că au mai fost elaborate şi alte propuneri 
legislative, având aceeaşi temă şi că este normal ca examinarea acestora să se facă împreună. 
 
  După această analiză se va putea lua o decizie în consecinţă, cunoscându-se problema în 
ansamblul ei. 
 
  Propunerea se supune la vot şi este adoptată în unanimitate. 
 
  Trecându-se la următorul punct de pe ordinea de zi, domnul Preşedinte propune respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea art.9 din Legea nr.112/1995, conform căruia chiriaşii care au cumpărat 
locuinţele în care locuiesc, cu plata integrală, vor fi scutiţi de termenul de aşteptare de 10 ani pentru a înstrăina 
apartamentele cumpărate, şi vor putea să le înstrăineze fără restricţii. 
 
  Propunerea legislativă este necesar să fie respinsă deoarece, comparând condiţiile în care s-a 
făcut evaluarea apartamentelor respective, la data cumpărării lor conform Legii nr.112/1995, cu condiţiile şi cu 
preţurile actuale de pe piaţa imobiliară, s-ar crea posibilitatea favorizării nejustificate a noilor proprietari, care ar 
obţine astfel mari câştiguri printr-o acţiune cu caracter speculativ. 
 
  Domnul deputat Marin Cristea susţine propunerea, făcând precizări privind modul în care s-a 
făcut evaluarea locuinţelor cumpărate conform Legii 112/1995, precum şi posibilitatea revinderii în prezent cu 
un profit nemeritat a locuinţelor respective. 
 
  Domnul deputat Mircea Mihai Munteanu sprijină şi el propunerea făcută. 
 
  Propunerea se supune la vot şi este votată în unanimitate, avizându-se negativ propunerea 
legislativă supusă examinării. 
 
 
       PRESEDINTE, 
 
 
      deputat ION CÎRSTOIU     
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       SECRETAR, 
 
 
     deputat SORIN IOAN MARINESCU 
 


