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1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege 
privind declararea terenurilor şi clădirilor dezafectate, aparţinând Ministerului Apărării, ca fiind de 
utilitate publică, precum şi amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică şi spaţii verzi, 
înregistrat la Comisia pentru apărare cu nr. 32/305 din 17.04.2008 şi la Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi cu nr. 31/336 din 16.04.2008.  

Consiliul Legislativ, cu nr. 1456/23.10.2007, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu      

nr. 26/2320 din 13.05.2008 a avizat negativ proiectul de lege. 
Guvernul, prin punctul său de vedere, trimis cu adresa nr. 3070 din 15.11.2007, nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare declararea de utilitate publică a 

terenurilor şi cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării, în scopul amenajării lor în spaţii 
verzi sau pentru locuinţe sociale, locuinţe pentru tineri, clădiri pentru educaţie, sănătate şi cultură.  

2. Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor       
art. 73 din Constituţia României, republicată. 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
Decizională. 

4.  Senatul a adoptat tacit această iniţiativă legislativă. 
5. În conformitate cu prevederile art. 61 şi ale art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul 
de lege în şedinţe separate. La şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională din 18 iunie 2008 au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 25 de membri. În ceea ce 
priveşte Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, la şedinţă au fost prezenţi 22 de deputaţi din 
totalul de 29 de membri.  

Pe parcursul dezbaterilor, membrii celor două comisii au ajuns la următoarele concluzii:  



 

- iniţiativa legislativă nu face diferenţierea între imobilele aflate în proprietatea 
Ministerului Apărării şi cele aflate în administrarea acestuia şi care, potrivit legii, au regimuri 
juridice distincte.  

- potrivit precizărilor Ministerului Apărării, aceste imobile aparţin proprietăţii publice a 
statului, ministerul având doar calitatea de administrator. Potrivit prevederilor constituţionale şi 
ale reglementărilor în materie, bunurile proprietate publică a statului sunt inalienabile, insesizabile 
şi imprescriptibile şi, în consecinţă nu pot fi supuse exproprierii nici măcar printr-un act normativ 
cu putere de lege.  

- potrivit Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, 
această instituţie administrează bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în 
patrimoniul său, putând să le concesioneze, să le închirieze ori să le valorifice, în funcţie de 
regimul lor juridic, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Trecerea unor imobile dezafectate din 
administrarea Ministerului Apărării în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale se 
poate desfăşura, ca şi în prezent, în condiţiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea acestor autorităţi, 
prin analizarea fiecărui caz în parte, ţinând seama de faptul că nu toate cazărmile disponibile se 
pretează la transformările propuse de iniţiatori. 

- declararea terenurilor şi clădirilor dezafectate, aparţinând Ministerului Apărării, ca fiind 
de utilitate publică, precum şi amenajarea acestora ca şi clădiri de utilitate publică şi spaţii verzi nu 
pot fi reglementate în mod global, din necesitatea că aceste proceduri trebuie să fie precedate de o 
activitate de documentare şi analiză pentru cunoaşterea temeinică a fiecărei situaţii în parte, prin 
identificarea imobilelor dezafectate de interes pentru comunităţile locale, potrivit programelor 
întocmite în acest scop de către autorităţile administraţiei publice locale. 

Drept urmare, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu 
21 de voturi pentru şi o abţinere, au hotărât respingerea iniţiativei legislative iar membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au votat, în unanimitate, respingerea acesteia.    

În concluzie, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea proiectului de Lege privind declararea terenurilor şi clădirilor 
dezafectate, aparţinând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum şi amenajarea 
acestora ca clădiri de utilitate publică şi spaţii verzi. 
 

 
 
 
 
 

Preşedinte,         Vicepreşedinte, 
  
Costică CANACHEU        Florin IORDACHE 
 
 
 
Secretar,                                                                                                              Secretar, 
 
Adrian George SCUTARU                      George BĂEŞU 

 
        

 
 
 
 
expert Anca-Daria Cotoc                                                                                                                                                         consilier George Cucu 
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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
privind declararea terenurilor şi clădirilor dezafectate, aparţinând Ministerului 
Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum şi amenajarea acestora ca clădiri de 
utilitate publică şi spaţii verzi, trimis cu adresa nr. PL.x. 209/2008 şi înregistrat la 
Comisia pentru apărare cu nr. 32/305 din 17.04.2008 şi la Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi cu nr. 31/336 din 16.04.2008.  
  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
 
Preşedinte,          Vicepreşedinte, 
 
Costică CANACHEU       Florin IORDACHE 
 
   
 
 
 
 


		2008-10-13T14:38:41+0300
	Mihai I. Taranu




